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الحابدين.زينمحمد،سمر
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صفحة384:الصفحاتعدد

.6274/9102:الايداعرقم
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لتحيهم(خضعقدالكاب)هذا

ا!خَووقياشلمج!صسأك!أ

لننَتروَارَاسَاتِلِ!ذِ

والئرللدراساتيهَالأزصالخزانةالناسْردار

ترانةنمافةعلمةمؤسة

الحليهمعدإبرا!العظيمعبدأسها

.م5102هـ-أ534شة

عورهبكافةالإسلاميالزاثنفاثربنثركم

علىوتركزالعلميالتحقيقأسُىوفقثأضكاله

ولمنثرماإعادةأوقبلمنيئرلممماالمفيدالجديد

علىولرت،الباحثينمننخبةتضمالحنهايةيلق

العالمأنحاءبممنالملماءكارصنكوكبةأعمالها

ولس،والئقافةالحلمنثرالىوتهدت،لاسلاميا

طائفي.اوحزبيانتماءأيأوصباسينوجهأكطلها

منالحزانةتعىإذذلكمنالحكىعلىبل

يموتحزيزاللامئقافةنرإلىأعمالهاخلال

إسلاميمنهجخلالمنالظرتومحاربةالتعايى،

وسطي.أزهري

1140200!!لم3ة8471

!!"!ةبر6160وْ!ة

Daralkhezana@? gmail. com

Daralkhezana@ hotmail. corn!

dar al- khezana al- azhareya. com

!!!!"

والثر(للدراساتالأزهريةالخزانةداررأيعنبالضرورةتُعبزلاالكِتابفيالواردةُاءُ)الآر

واتَخههـلُغَالكِاب،مذاإصدارِإعادةويُخظَزالأزمرية(1الخزانة)دارلناشرمحفوظةوالضهايادَلهالمِلكِةحقرقِبهغ

:اأصْرطةعلىوائجلالفرنوكرافيالجليخهبما،يكانجكةاوإلكشولةأوتمريرئيماويليمابأفي،نهجز.افياضحمال

خَطًا-الاتبئوا!قَةِإلاجاعها،:اصالمحلوماتحِمظيخهالما،أخرَى%وسبةِأيًأو،ئذمجَهاقراصبى
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نِيَّةِاَلمحزَاألدِّرَاسَاتِنَةُخِزَا

!!!مماأء!

غلعلابحئمالمحشب!أ*حص

تَألحف

لىالَابزىفينزىلللأشازلى،فرممزى

لإلئانَةِلعُلرُمىاِوَالآدَابِااطَرِكُةلئغليزااآضأذُ

لمُّلطَانمَؤلَا!مُيَماناَسِةبَ

المغَصْسًهاللكًة.يخَلَاَل

!ذيمُ

لدكَؤُرالعَلَاَمَيأكَاعَة

نر!!هئزفبآيَىحّم!

صِق!لَ!ل!-ألمَلَالم!عُودمعةِأضماذُآلذِرَاصيياتِآلمحىآِيخَّهط

اَلانج!هاةةَلخسأك!!

ل!ثروَارَاسَاتِلِلدِّ
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تقديم

الروميعبدالرحمنبنفهدالدحتورالعلامةسماحة

الرحيمالرحمنالتَهبس!ا

المصطفى،النبيعلىوالسلاموالصلاة،وكفىللَّهالحمد

اجتبى.ومنوصحبها-لهوعلى

بعد:أما

زينمحمدالدكتورالأستاذالفاضلأخييتصدىفحين

والعلومالاَداببكليةالعاليالتعليمأستاذرستمالعابدين

المغربيةالمملكةفيملالبنيسليمانمولايجامعةالإنسانية

فإنها،القرآنيةالدراساتفيبحوثأوبحثلكتابةالشقيقة

الاختيار.وحسنوالابتكاروالأصالةالعمقبينتجمع

.منشورةوغيرورقيُّامنشورةعدةبحوثولفضيلته

غيربحوثهمنعدداختيارفياللَّه--حفظهرغبوقد

منوالاستفادةبها؟النفعليعملنشرها؟ورقيُّاالمنشورة

ونتائجها.وأفكارهاموضوعاتها

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمللفرآفيالانتصارِعِلْمفيدِراسات

منأنواعبينتجمعالعامرةكالمائدةبحوثوهي

لتحريفاتونقدَاللقرآنانتصارَاالقراَنية؟الدراسات

لشبهاتوردَّا،التأويللمصطلحوالحداثيينالعلمانيين

لدعوىوتفنيدَا،الكريمالقرآنجمعفيالمستشرقينبعض

الحداثيين.عندالدينيللنصالجديدةبالقراءةعليهاصطلحما

الفاضلدكتورناإبداعمننصيبلهكانالقراءاتعلمحتى

عندالقراءاتتحملطرقعنطريفةدراسةكتبحيث،رستم

المبتدعةبعضلأراجيفودفعَا،للقراءاتانتصارَا؟المقرئين

.القراءاتنقلسلامةفيالتشكيكأرادواالذين

للقرآنلانتصاراعلمعنبدراسةالقيمةالبحوثهذهختمثم

الإسلامية.والدراساتالشريعةكلياترحابفيالكريم

بالبحثحافلةقرآنيةمأدبةقدمقدفضيلتهأنأحسبوبهذا

للمبتدئوتنير،بغيتهالعالمفيهايجدالذيالجاد،العلمي

الجاد.العلميالبحثمعالملهوترسم،طريقه

نفعكماالعلميةالأبحاثبهذهينفعأنتعالىالقَهأسأل

الجزاء.خيركتابهعنيجزيهوأنصاحبهابعلم
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الروميعبدالرحمنبنفهدالدكتورالعلامةسماحةتقديم

أجمعين.وصحبهاَلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلمالفَهوصلي

وحتبه

الروميالرحمنعبدبنفهدأ.د

بالرياضسعودالملكجامعةالقرآنيةالدراساتأستاذ

المكيالحرمفي

الجمعةليلةالخمشيوم

459عفريثهرمنالتاسع iهـ

م81/018/102الموافق
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الكتابمقدمة

الزصحِيزألرَحّمَفِأللّهَتِجصِ

الحتابمقدمة

نبيئوأفضل،أنزلكتابِبخيرأكرمتنااللهمنحمدك

بالمعروفتأمرللناسأخرجتأمةخيرمنوجعلتنا،أرسل

محمَّدعلىوالسَّلاموالصلاة،باللَّهوتؤمن،المنكرعنوتنهى

والاَخرة،الدنياخيرإلىالداعي،اللَّهبأمرالقائماللَّهعبدابن

دينحياضعنوالذائد،الإنسانيةالفضائللأسمىالمنتصر

المرجفين،وشبهات،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفاللَّه

محجَّةمن،نبيهمعليبماتركهممانصرواالذينوصحبهآلهوعلى

فيكانمنإلاعنهايؤفكولا،هالكإلاعنهايزيغلابيضاء

جاءهم،الذيللحقالانتصارإلىفبادوا،مرضأوزيغقلبه

غضَّابعدهممنْإلىنقلوهحتى،والنفيسبالغاليعنهونافحوا

أجمعين،عنهمالفهفرضي،زلالاوعذبا،نقيُّاوصافيا،طريُّا

والدين.الجزاءيومإلىلهمذلكوتواصل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث

فيودراساتبحوثبكتابةعليئاللَّهمنفلقدبعد:أما

داخلفيهاشاركتعلميةمناسباتفيالكريمللقرآنالانتصار

ص!ان،ورقيُّاتطبعأنالبحوثلهذهيقذرولم،وخارجهالمغرب

الإنترنيت،علىعديدةمواقعصفحاتعلىنشرقدأغلبهاكان

المعتنين.منجمهورقِبلمنوقبولااستحساناولقي

فتخرج،بعضىإلىالبحوثهذهبعضُيُضَمَّأنرأيتُولقد

وسببِ،معنويرابطمنبينهالمامفرد،كتابِفيمطبوعةَ

المعتنين،لجمهورالفائدةعظيمِمنذلكفيلما،واصلِ

المتخصصين.لعامةالعائدةوجزيل

فيالكريمللقراَنالانتصارعلمموضوعفيالكتابةإن

النزرإلامنهايوجديكادلاوتقعيدا،تنظيراالحديثالعصر

لموضوعاتهالتصديوأما،الشذرةبعدوالشذرة،القليل

وحديثا.قديمافيهوالبحوثالدراساتفكثيرومجالاته

موضوعبيانفيببحثِالدراساتهذهالكاتبُافتتحولقد

منعليهالاطلاعأهميةوبيان،الكريمللقراَنالانتصارعلم

العلوموذكرالمعاصر،القرآنيالدرسفيالمتخضصقِبل

التعريجمع،الكريمللقرآنللمنتصربالنسبةمعرفتهايجبالتي

http://www.al-maktabeh.com



11الكتابمقدمة

بعلمالخاصةالقراَنيةالدراساتفيالتطويرمجالاتعلى

لهذاتعريفيمدخلٌالبحثهذاوكأنَّ،الكريمللقراَنلانتصارا

بعدهيأتيلماوتمهيدٌ،الكريمللقرآنانتصارعلملهيُقالالذي

.بمبناهوتنوه،معناهفيتدورودراساتبحوثمن

العلمانيالاتجاهتوظيفكيفيةفيالثانيالبحثُوكان

الذيالقرآنيالمصطلحذلك"التأويل"،لمصطلحالحداثي

دخيل.طارئِحادثِمعنىإلىالأصيلمعناهعنتحريفهأُريد

مواقفدراسةعلىالثالثالبحثموضوعُودار

لاَراءبسطاالكريمالقراَنجمعمنوالحداثيينالمستشرقين

فيالطائفتيْنمنهجتقويمعندووقوفا،القضيةهذهفيالفريقيْن

المسألة.هذهفيالقولتناول

جديدةظاهرةذراسةوالخامسالرابعالبحثموضوعوكان

اصطُلحالذيوذلك،تفسيرهومحاولةالكريمالقراَنفهمفي

الديني.للنصالجديدةبالقراءةالحداثيينمنكثيرعندعليه

مواقفبعضدراسةعلىالسادسالبحثمدارُوكان

اَراءدراسةعلىالتعريجمع،المصحفرسممنالأقدمين

.الموضوعهذافيوعربمستشرقينمنالمعاصرينبعض

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث12

سيئاتناعناوكفرذنوبنالناواغفررحمةلدنكمنآتناربنا

محمَّدنبيناعلىوسلَّماللَّهوصلَّىعنا،راضوأنتوتوفَّنا

كثيرَا.تسليمَاوسلّموصحبهاَلهوعلى

رستمالعابدينزينبنمحمدأ.د/

الأقصىبالمغربالمحروسةالبيضاءالدارفي

اهـ،3،القعدةذي16في
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وعلومهالحريمللقرآنالانتصارعلمُ

)1(الحديثالعصرفيالقرآنيةالدراساتلتطويرخِصْ!ثمجالم

مةلمقكا

اللَّهووحيُ،الأرضإلىالسماءكلمةُ:الكريمالقراَن

ومنهجاوتقنينا،وتشريعاهدياللمسلمينودستوره،طُرأللبشر

تشويهلحملات،والحديثالقديمفيتعرضقد-وسلوكا

التيالأمةهذهعلماءفانبرى،وتحريفوتضليلوتزوير،

علمذلكمنفنشأ،وبياناومدافعةودفاعا،ذبأبهخوطبت

كتمثمجالاتهفيوصلتنا،الكريمللقراَنالإنتصاربعلمسمي

وتصانيف.ورسائل،ودواوين

الخُرقفيهواتسع،التَّحديفيهنجمَالذيالعصرهذاوفي

تنظيراالعلمهذافيالكلامإلىالحاجةُعظُمت،الراقععلى

نظمهالذيالقرآنيةالذراساتلتطويرالدوليالمُؤتمرإلىمقذمبحث(1)

أخرىجهاتمعبالتعاونبالرياضالقرآنيةللدراساتتفسيرمركز

.ص60/141434-في
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الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث14

مناحيهمنالقولُفيهبُسطبما،ومحاضرةَوتأليفا،وممارسة

ذإقديما،فيهاالخوضإلىحاجةبالمسلمينتكنلمالتي

العلومبِمُسُوحوتدَّثرت،والأراجيفُالشبهاتُاليومَتتعددت

تاريخِوعلم،وصوتياتلسانياتمنالحديثيةالإنسانية

..إلخوحفرياتاجتماعوعلم،وفلسفات

يضربأنمنْالكريمللقرآنالانتصارراملمنلابدفكان

حيثمنويغْرفذُكْر،علىمنهاهـلكون،بسهمِالعلومهذهفي

حتى،المخالفوننهلَحيثمنوينهل،المناوئونغرفَ

فيوالسَّلامة،بالدليلوالطفر،بالحجةالفلْجِسبيلُلهيستقيمَ

.ظرةالمنا

-فيالمباركالعلميالمؤتمرهذافيالمشاركةُهذهوتأتي

الكريم،للقراَنالمنتصرصورةَتجفيلكيلموضوعها-بيانِ

في،يترسَّمهاأنعليهيجبالتيوالقواعدالضوابطلهوترسمَ

الذيالعصرهذافيالقرآنيةالدراساتلتطويرحثيثةمساهمةِ

الأراجيفمئاتفيهواختُلقت،الشبهاتعشراتفيهطرحت

.لأُغلوطاتوا

خلالمنالموضوعلهذامعالجتهتكونأنالباحثُويقترح

http://www.al-maktabeh.com



15وعلومهالكريمللقراَنالانتصارعلمُ

التالية:العناصر

الكريم،للقرآنالانتصاربعلمالتعريف:لأولاالمبحث-

إليه.المعاصرةالقرآنيةالدراساتحاجةوبيانأهميتهوذكر

بالنسبةعليهاالاطلاعيجبالتيالعلوم:الثانيالمبحث-

العصر.هذافيالكريمللقرآنللمنتصر

الدراساتفيالتطويرمجالات:الثالثالمبحث-

الكريم.للقراَنالانتصاربعلمالخاصةالقراَنية

الإضافةلإثراءوتوصياتمقترحاتفيجامعةخاتمة-

فيه.المبحوثللموضوعالعلمية

التالية:والغاياتالأهدافبحثهيحققأنالباحثُويتوقع

بالنسبةالعصرهذافيإليهالحاجةعظُمتبعلمِالتنويهُ-

وعلا.جلَّالفهلكتابللمنتصر

تُعنىالتيالقراَنيةالدراساتتطويرمجالاتعلىالتنبيهُ-

الكريم.للقراَنبالانتصار

لهيكفلبماالمعاصرالقرآنيالدرسإثراءفيالمساهمةُ-

معوالتفاعلالعصر،روحومواكبةوالعطاء،الاستمرارية

تحدياته.
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الكَريمِللفرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث16

هوالبحوثمنالضَّربهذامثلفيالمختارَالمنهجَولعل

مامع،هـدرخحويوازن،ويحلليناقشالذيالتحليليُّالمنهجُ

المعلومةَيوفرالذيالاستقراءلمنهجسلوكِمنذلكيعضُدُقد

التوفيق،وليُّواللَّهالموضِّح،المثالَويجلبالمناسبةَ،

كثيرَا.تسليمَاوسقَموصحبهوا-لهمحمَدعلىالفَهوصلَّى

ص!يغثَ-،ثَ

http://www.al-maktabeh.com



17أهميتهوذكرالكريمللقرآنالانتصاربعلمالتعريف

8الاْولالمبحث

أهميتهوذحرالحريمللقرآنالانتصاربعلمالتعريف

إليهالمعاصرةالقرأنيةالدراسا!حاجةوبيان

الانتصاربعلمالتعريفعلىالمبحثهذافيسنُعزج

الدراساتتطويرلاتمجاعلىللكلامتمهيدا،الكريمللقرآن

هذافياْنناكما،نطاقهفيتدخلالتيالمعاصرةالقراَنية

وبالنسبةعموما،العلمهذاالاطلاعأهميةَسنذْكرالمبحث

خصوصا.المعاصرةالقراَنيةللدراسات

الكريم:للقراَنالانتصاربعلمالتعريف:أولا

دراساثالحديثالعصرفي-علمي-حسَبتوجدلا

الانتصارعلمعلىالكلامفيمبسوطةكثيرةتنظيريةٌتأصيلية

بجملةالإلمامالصَّعبمنسيكونولذلك)1(،الكريمللقراَن

تأصصِلًاالكريمللقراَنالانمصارعلمفيكتابتهعلىبحذوقفتُوممن()1

:وتقعيدَا

-للقرآنالانتصار!علم:بحثهفيالشريفالرحِمعبدد/صديقنا-
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هنا،منهالمقصودُمابيانِالمرادالعلملهذاالتعاريفمنوفيرةٍ

أوقفناالذيهوواحدانموذجاالتعاريفهذهمنوسنسوقُ

البحثُ.عليه

معنىتحديدعلىهناوسنقتصر:اللغويالتعريف-

معانيلظهوربه)1(،المنوَّهالعلمألفاظمنسواهدونلانتصارا

ذلك:فمنالألفاظتلك

النصرمنمأخوذةكلمةلانتصاروا:لانتصارامعنىتحديد

تبيانمجلةفيالمنثور،الكريمالقرآنعلوممنوموقعهالكريم=

.اص13/433الحددفيبالرياضالقرآنيةللدراسات

في.إسهام...للقرآن"الانتصار:بحثهفيبوعودأحمدد/-

الذراساتلتطويرالدوليالمؤتمرأعمالضمنالمنشورالتقعيد"

بالتحاونبالرياضالقرآنيةللدراساتتفسيرمركزنظمهالذيالقراَنية

هـ.6/0141434-فيأخرىجهاتمع

الكريم:للقرآنالانتصار"علم:بحثهافيقنبرسهيرالأستاذة-

الدوليالمؤتمرأعمالضمنفيبهشاركتالتيأتأصيليةدراسة

القراَنيةللدراساتتفسيرمركزنظمهالذيالقرآنيةالذراساتلتطوير

.ص6/0141434-فيأخرىجهاتمعبالتعاونبالرياض

وشداته.العلمطلبةلدىالمعانيمعروفةالألفاظبقيةولأن(1)
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أهميتهوذكرالكريمللقرأنالانتصاربعلمالتعريف

.(1)نتقما:لرجلانتصرا:لودقا،لمالعونا":5ومعنا

91

عدؤهعلى"نصَرهُ:يقالُإذ،المظلومإعانةُأيضاوالنَّصر

منامتنعإذاالرجلُوانتصرَ...نصْراينصرهونصرَهينصره

الانتصافالظالممنالانتصاريكون:الأزهريقال،ظالمه

.")2(لانتقاموا

اللغويالمعنىبينالعلاقةِوِجدانفيهناوالأقربُ

معانيلوازممنإنيقالأنْ،الانتصارلمعنىوالاصطلاحيئ

حي!لحقهُأو،ظلئمعليهوقعلمنوالانتقامَالغضبَالانتصارِ

انتُهكتلأنهغاضمثالكريمِللقراَنِالمنتصرَفكأن،جنايةأو

بغيروتفسيرهعلومهعلىوتُسؤر،قدسيتُهودُنست،حرمته

حق.وجْهغيرمنْأو،علمِ

للقرآنالانتصارعلمعُزفلقد:الا!طلاحيالتعريف-

مادةاللغويزكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبياللغةمجمل)1(

308/نصر Vمؤسسةسلطانالمحسنعبدزهيروتحقيقدراسة

869ا604الثانيةالطبعةالرسالة /-ftام.

منظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضللأبيالعربلسان)2(

تاريخ.بلابيروتصادردار5021/نصرمادة
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حولالمثارةالشبهاتفهمفييبحثالذي"العلمبأنهالكريم

بالدليلالمؤيَّدةبالحجةمنهاوالانتصاف،الكريمالقراَن

.(1لما)الصَّحيح

التعريف:شرح:ثانيا

له،الذاتقائمتخصصقأنهمنهيفهمُعلمٌبأنهفالقولُ

عليهاوالتعريجبهاالإلماممنبدهناكليسومناهجمقررات

الكريم.للقراَنبالانتصارالقياملمريد

منلابدالكريمالقرآنحولالمثارةالشُّبهاتبأنَّوالقولُ

موضوعَأنَّمنهيُفهمالعزيز،للكتابالانتصارلمريدفهمها

حولينشرهاالتيوالأراجيفُ،نفسُهاالشُبهاتهوالعلمهذا

،الكتابقدسيةمنالنيلَنفسُهلهسوَّلتْمنكلُّالكريمالقراَن

المسلمين.عندمنزلتهمنوالتنقيص

للقرآنالانتصار)علمالكريمالقرآنعلوممنجديدعلمإنشاءنحو)1(

يكونأنوأرجحتحيينغيرمنمهملاهكذا-الرحيملحبد(الكريم

الكريمالقرآنانتصارلحلمالتحريفهذالأن،الث!ريفالرحيمعبدد/

العددالقرآنيةللدراساتتبيانمجلةفيالمنشوربحثهفيالموجودهو

انظرالتفسيرأهلملتقىعلىمنشوربحث-:452اهـص13433/

.irنم/4632r/التاليبطالرا net/ vb،/ aمta!كدحدح.//:http
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21أهميتهوذكرالكريمللقرآنالانتصاربعلمالتعريف

بالدليلالمؤيَّدةبالحجةمنها"والانتصاف؟قولهمنوغلم

القرآنحولَالمثارةالشُّبهاتفهْممنالغايةَأنَّالصَّحيح"،

مقتضياتِوفقَوذلك،بطلانهابيانو،الشبهةتفنيدهوالكريم

والبرهانِ.والدليلِالحجَّةعلىالقائمِالحلميئَالمنهجِ

الكريم:للقرآنالانتصارعلمعلىالاطلاعأهمية:ثالثا

مؤصَّلٌظاهرةالاْمةهذهوثوابتلدينالانتصارظاهرةإن

وجلعزَّاللَّهيرغِّبألم!،اللَّهرسولوسنةالفَهكتابمنلها

العدنانالنبيرسالةتكنألم،المبدّل؟؟المغيرعلىالنكيرفي

فيهكانتوماقريشعلىوالنكيرالتغييرإلىدعوةجوهرهافي

؟؟.والسلوكالعقيدةفيانحرافمن

النبويةالسنةأوالكريمالقرآنيفهم!نيقولهلمالإنكاراإن

منهجايوظّفأوالتأويليستعملأوجديدا،فهماالمشرفة

قراءةفي،الإسلاميةالبيئةفيتنزيلهيصحّلاشاذاغربيا

والعقل.النقلإليهيدعودينيواجمبالعظيميْنالأصليْن

العقلوأما،والسنةالكتابمنأدلتهفواضحةالنقلفأما

والتشهيرالإنكارفيأعظمعظيمأيُّ:ههنايقالقدمافأقربُ

نحفظأنعلينايجبإننا:يقولىمنقولمِنالصدرفيوالدفع

يرددهمايريدقلتالدينرجالأيديفيالوقوعمنالناس
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القائلحنفيحسنإنه،والسنةالقراَنأحكاممنالدينرجال

حسنيرىالذياللَّهلدينالانتصاريوجبقولاهذاأليسبهذا

أوصياء؟؟؟؟عليهعندناالدينرجالَحنفي

فيالرجلهذايرددهماندفعأنالسليمالعقليوجبأليس

اليومالأمةبهاتمرالتيالفكريةالمرحلةأنمنكتبهبعض

عندماحجةالإسلاميةالعربيةالثقافةتعتمدهماطرحتوجب

نستبدلوأن"،رسولهوقالالفَه"قال:فيهاالفتيانقائليقول

")1(.الواقعيقولماذا،العقليقول"ماذا:نقولبأنكلهذلك

إيمانيوواجب،إسلاميةفريضةولرسولهللَّهفالانتصار

ماأنالجازموقطعه،ولرسولهللَّهحبهالمسلمعلىيفرضه

يعلوفلامنهماأسفلكان.وما.فوقهمايكونليسعداهما

ذإ،الصريحالعقلمقولاتتؤيدهالإنتصارأيوهو،عليهما

دونه،والموتُ،المحبوبعنالدفاعالسليمةالفطرفيزكز

بشر)2(.يريدهمنصدرفيوالدفع

بنمحمدد/الكريمللقرآنبالانتصارللقائممهمةعلومفيحوار)1(

التفسيرأهلملتقىفيالقرشيتمحاد/حاوره،رستمالعابدينزين

.tafsir/87027:التاليالرابطعلى net/ vb/ tafsir!سح.//!:htt

السابق.المصدر)2(
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32أهميتهوذكرالكريمللقرأنالانتصاربعلمالتعريف

اللَّهعلىللتجاسرحتميةنتيجةبعدُورسولهللَّهوالانتصار

الدينويحترميقدَّرولم،شيءكلفيفيهتكلمزمنفيورسوله

حلالا..وكلاَ..مستباحاالحمىأصبحإذ،وثوابته

وأ،حداثياأومستشرقاأومفكراسميممنالخلقفأهون

وأ،صحفياأوكاتباأو،شاعراأوروائياأوقصصياَأديبا

حتىأو،نفسعالمأواجتماععالمأومؤرخاأوفيلسوفا

علىالعصرهذافيتطاولواقدهؤلاءكلمتطببا،أومهندسا

فيعظيمبقولِيقولواأنأنفسهملهموسؤلت،الكريمالقراَن

بدافعأووالتجديد،الاجتهادبدعوىذلككل،كتابأقدس

الصحافةحريةأوالإبداعحريةأوالفكرحريةممارسة

!!الكلمةحريةأووالنشر،

وطالبعموماالشرعيالعلمبطالبماسةضرورةوهناك

منالعصرعلوميعرفأنفياليومَأخص-وجهعلىالتفسير

والفلسفة،وتفكيكيةوبنيويةلسانياتالخطابتحليلمناهج

مماذلكوغيرالحجاجعلىالقائمالعقليوالمنهاجوالمنطق

هذاأكانسواءالوافد،للفكرجيدامحاورايكونلكييؤهله

.الإتجاهعدائيأو،المنحىحداثيأو،المنزعغربيالفكر
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يطلعأنلهلابدالشرعيالعلمطالبإنقولنامبرراتومن

نأ،ولرسولهللَّهالإنتصارلهيسلملكيالعصرعلومعلى

العلومهذهيوظفذلكغيرأماستشراقياأمكانحداثياالاَخر

يحسبهامشوهةَقراءةالإسلاموحضارةوفكرتاريخقراءةفي

حديثة.يظنهاومحرفةَ،جديدة

العصرلغةيتقنبأنمطالباليومالشرعيالعلمطالبإن

الاتصاللتقنيةإتقانومن،المعروفةالحيةباللغاتمعرفةمن

التواصلأساليبمنفيهومال!نترنيتجيداستعمالمن

مهماالخصملأن،ذلكوغيروالتويتركالفيسبوكالاجتماعي

كالفرنسيةالعصرلغاتوظفواتجاههانتماؤهكان

نأحاولثمَّومنبهوتشبعالغربفكربهافقرأوالإنجليزية

وكانالقطيعةفكانت،الإسلاموحضارةتاريخعلىيُسقطه

حاذقماهرالخصمهذاأنكماوالجديد،القديمبينالصراع

أجلمنذلككليوظفكيفيعرفالحديثةلاتصالالوسائل

.كانعلمأي-العلمبينبالخصومةتناديالتيرسالتهتمرير

!!!
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للقرآنللمنتصربالنسبةعليهاالاطلاعيجبالتيالعلوم

الثاني:المبحث

عليهاالاطلاعيجبالتيالعلوم

العصرهذافيالحري!اللقرآنللمنتصربالنسبة

25

إلىاللَّهرسولوسنةاللَّهلكتابالإنتصارعلمحاجةتبدو

به،للمشتغلوضروريةملحةفيهالبحثومناهجالعصرثقافة

إسقاطعنيتورعوالمالعظيمينللأصليْنالجددالقارئينلأن

بدعوىوالسنةالقرآنعلىطارئجديدبحثمنهجكل

والتبخيس.التحريفبلقلتوالتنفيسالتجديد

قراءةفيشائناتوظيفاالموظفةالغربيةالمناهجهذهفمن

الماركسيالماديالمنهاجوعلومهاوالسنةوعلومهالقرآن

العروياللَّهعبدمثلاالمغربفياستعمالهكبرتولىالذي

الإيديولوجيةوألفبارش!،فيالدكتوراهعلىحصلالذي

والسنةالتاريخيوالفكروالعرب،المعاصرةالعربية

ماديةقراءةالإسلاموثقافةتاريخقارئاذلكوغيروالإصلاح

والتاريخالفكرحركةفيوتحكمهالواقعشأنمنتعليجدلية

والدين.
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والسنةللقراَنالجديدةالقراءةفيالموظفةالمناهجومن

العلمباللسانياتالمعرفةعلىالقائمالخطابتحليلمنهاج

عدةأفرزوالذي،وغيرهدوسوسيرمعأوروبافيحديثاالوليد

وهكذا،والجزءالبنيةودراسةالتفكيكعلىتقومفرعيةمناهج

بينهممنالقرآنيللنصالجددالقارئينمنجماعةٌالبنيويةتبنى

وأغدقت،فيهودرسالسربونفيدرسالذيأركونمحمد

أنهعلىالكريمللقراَنأركوننظروكان،وفيرالامافرنساعليه

ودلالاتوعلاماترموزفيهاطقوسيةحمولةذودينينص

ماقلأو،بنيوياأوبنيتهاأوبُناهاتدرسأنينبغيهـاشارات

اختراعهاهؤلاءيحذقالتيوالمصطلحاتالألفاظمنشئت

؟؟واشتقاقلغةأهلوكأنهم

الخطابتحليلبمناهجءالمناهجعلماءبعضُيلحقوقد

وإن،الحداثةبعدوماوالحداثةوالرمزيةوالسرياليةالوجودية

تكثرالمناهجمنسلسلةفي-الأدبفيمذاهبأعدهاكنت

أنهابيْد،والتعالمالتكثرإلااللهمتحتهاطائلولامسمياتها

وأمنشئهمنأهموأنهالنصبلذةالقولإلىالغالبفيتفضي

بموتالمناهجلهذهالمتبنونقالولذلك،مؤلفهأوقائله

فكل،ذاتهفينهائيةلهدلالةلاالنصوأن،النصصاحب
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قاللومعيتأمل،لانهايةماإلىوهكذاقراءةإلىتفضيقراءة

عماالفهتعالى...بموتيحكمأوالكريمالقرآنفيهذاقائل

كبيرا.علواالظالمونيقول

القراءةفيوالمناهجالنظرياتهذهأصحابفضحولقد

علىالخزيتالمطلعوهومصرمنحمودةالعزيزعبدالدكتور

المعروفة.السيارةكتبهفيالمناهجهذهوعلىالغربيالفكر

والسنةللقرآنالجديدةالقراءةفيالموظفةالمناهجومن

مقولاتتحكيمعلىالقائمالعقليالمنهاجالعصرهذافي

القراَنفيوأخباررواياتمننقلفيماالمجردالعقل

ومعارضتهالمنقولصحيحفيوردقدماودفع،والحديث

فماوالهوىالتشهيهوإنماوكلا،المعقولبصريحزعموا

هذاتبنىمننظرفيمعقولفهووالهوىالرأيرجحه

الأساطيرمنفهووالهوىالرأييرجحهومالم،المنهاج

ننقذأنيجبالذينالدينرجاليرويهاالتيوالخرافات

حداثييقولكماأصواتهمونسكِتألاعيبهممنالشباب

إنهيقالالذيالجابريالمنهاجهذاوظفوممن...معروف

عظيمبقولوقال...كبيراوحرفهصغيراالكريمالقرآنحفظ
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شربفريةعليهافترىإذاللَّهعبدبنمحمدنبينابخصوص

كانصغيرةكتيباتفيكتبهفيما،تحريمهانزولقبلالخمر

لهاترويجاالأثمانبأبخسالمغربفيعندناتباعيخرجها

ونقد.فكرسلسلةسماها

معارفعلىالاطلاعبأنمضىقدفيماالقوللناتهيألقد

بحثية،وفريضةشرعيةضرورةالقديمةالجديدةوعلومهالعصر

الإنتصاربطرقالحاذقالمسلمالباحثوتخريجلتكوين

المحارفهذهماهيلكن،والسنةالكتاب:العظيمينللأصلين

حياضعنالمنافحالمنتصربهاتسلحأنيجبالتي

التكوينطريقأعنتحصيلهاسبيليتهيأوكيف؟؟الإسلام

ذاتيا،التكوينيكونأم؟؟الجامعاتفيالرسميالتعليمي

شخصيا؟؟؟والطلب

يطلعأنللمنتصرينبغيالتيالعلوممنعنديصحالذيإن

يلي:ماعليها

درجةحسبالفنأوالحلمذكْرنرومهناولسنا:-الفلسفةا

المقصودفإنوكلا،فيهوالترغيبإليهالميلأو،إليهالحاجة

عندناموجودهوعماوأُخبز-والفلسفة،اتفقكيفماالحلمذكر

http://www.al-maktabeh.com



92للقرآنللمنتصربالنسبةعليهاالاطلاعيجبالتيالعلوم

بسنتين،الباكليوسقبلالثانويةمراحلفيتدرس،المغربفي

نظرياتهاوأبرزوتاريخهاماهيتهاعلىالطالبويطلع

ماإلىبعدُ-بالسين-يُسارثم،اليونانفيبهاوالمشتغلين

وابنسيناوابنالفارابيمعالإسلاميةبالفلسفةعندهميسمى

عربيكابنالتفلسفإلىميللهممنوغيرهمالقرطبيرشد

ثم،ذلكوغيرالمكيةوالفتوحاتالفصوصصاحبالحاتمي

نهوضمعالحديثةالفلسفةإلى-لأولىادونبالصادهذه-يُصار

ديكارتمع،للإنسانوتأليههاالكنيسةعلىوثورتهاأوربا

يوصلحتىمنهمأدونأوفوقهمهوممنوغيرهموكانطوهيغل

وأعلامهارموزهامعالمعاصرةالفلسفةمعالحديثالعصرإلى

الطالبصارإذاثم،والغربوالمغربالمشرقفيوأقطابها

الدراساتفيوتخصصالاَدابكلياتفيالجامعةإلى

تحرزااسمهاتعطىليستموادمنالفلسفةأطلتْ،الإسلامية

الطالبيدرسإذ؟؟؟الفلسفةيدرسشرعيطالبيقالأنمن

أظنكما-تقابلالتيالإسلاميالفكرمادة:عندناالشرعي

ثم...الإسلاميةالثقافةمادةالمشرقفي-هذاأحققولست

وهيالفكرتاريخومادةالنفسعلمومادةالاجتماععلممادة

قبلُ.سبقتااللتينهاتينمنفيهاوأدخلبالفلسفةألصق
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ولعل،اللغةعلملهيقالقدالذيوهو:اللسانيات2/

علماءمنغيرهمعتطورتثمدوسوسير،معكانتبوادره

والبنيويةالتفكيكيةبهايلحقوقد،الغربفياللغة

-المغربفي-عندناالجامعيوالطالب،والصوتيات

فيالمادةهذهيدرسالإسلاميةالدراساتفيالمتخصص

معدلهنقصإذايرسبوقدفيهاويختبر.أسبوعكلساعتين

تحليلمناهجعلىالطالبيطلعقدالعلمهذافيها،وفي

بصورةعليهايطلعلاوقد،عليهاالدلالةسبقتالتيالخطاب

مادةِ:فيإلامفصلة

الظواهربدراسةالمادةهذهوتُعنى:العربيالأدب3/

فيوالمعاصرةالقديمةوالتيارات،الأدبومذاهبالأدبية

والروايةكالشعر،المعروفةالقولفنمجالاتفيالنقد

،القولفنونمنذلكوغيرعموماوالنثروالخطبةوالمسرحية

فيالمادةهذهيدرسالإسلاميةالدراساتفيعندناوالطالب

مادةبدراسةفيهامسارهيختتموقد،جميعاالتخصصسنوات

له،فرحناالذيالجديدالطارئالحديثالإسلاميالأدب

وتياراتهواتجاهاتهالعربيالأدبعلىالمنتصراطلاعوأهمية
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النصوصقراءةفيحالياالموظفةالمناهجمعرفةفيتكمن

وحداثةورمزيةوسرياليةوجوديةمنالأدبمذاهبومعرفة

ذلك.وغيرورومانسيةوعبثيةالحداثةبعدوما

شيءكلفييخوضلكيالمنتصرتؤهل:مختلفةعلوم4/

ومنها:الإنتصار:وتحقيقالاعتبارلردسبيلهيكونأنيمكن

فيدرسناهاوكناوالجغرافيةوالحديثالقديمبالتاريخالعلم

بجغرافيةيتعلقمامنهادرسنا،الإسلاميةالدراساتتخصص

والعلم-عظيمةفائدةذلكمنواستفدناالإسلاميالعالم

لغاتأهموهماوالفرنسيةكالإنجليزيةالأجنبيةباللغات

الإسلاميةالدراساتتخصصفيعلينامقرراوكانالعصر،

إفريقيا،شمالفيلذيوعهاالفرنسيةفاخترنااللغتينإحدى

وطبهاعمرانهافيالإسلاميةالحضارةبتاريخوالعلم

فيها.العلوموتاريخوهندستها

:العلومهذهتحصيلوسبيل

كائنوهو،الجامعةأوالثانويةفيالرسميالتعليم/ا

فيأضبطوهو،والإسلاميةالعربيةالبلادمنكثيربهمعمول

اختباراتوفيهممنهجنظاميلأنه،والتعلموالطلبالتكوين
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وكتبمناهجوله،وتفوقوفوزوتقهقرونجاحورسوب

العلمية.والكفاءةوالدربةالتخصصأهلمنوأساتذة

عالية،همةلهمنلكلمتاحوهو:الذاتيالتثقيف2/

،مقرراتكتبمنووسائلهالتثقيفبطرقالمعرفةبشرط

فيذلكهمضولقد،عليهاالإطلاعمنلابدعلملكلومحاور

منوذلك،الماضيالعصرفييتحلمماوأتيحالعصرهذا

وسائلعبروالدروس،عنهاالمؤدىالإضافيةالدروسخلال

عبرأو،متخصصةقنواتفيمرئيإعلاممنالحديثةالاتصال

فيتعقدقدعامةأوخاصةومجالسحلقاتفيأو،النت

الكتبعبرأو،ذلكغيرأوالمنتدياتأوالمساجدأو،الدور

المطبوعاتعالمفيجديدلكلوالمتابعةبالقراءةابتليلمن

ماهم.وقليلوالمنشورات

الماضيوالعزمالعاليةالهمةالوسيلةهذهفيالأمروجماعُ

أعلىإلىوصلمنتصرعالممنرأيناوكم،النافذةوالإرادة

ولاجامعةيعرفولملوحدهأولنفسهموسوعياوصارالغايات

شيخ؟؟؟اْوأستاذعصاولاشهادةولاامتحانا

صك!مصكغيمصي
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الثالث8المبحث

القرآنيةالدراساتفيالتطويرمجالات

الحريمللقرآنالانتصاربعلمالخاصة

33

الحديثالعصرفيالقرآنيةالدراساتتطويرغدالقد

الفكربهايمرُّالتيالمرحلةظروفُتستوجبهاضرورةَ

رئيسيَيْن؟سببينأجلمنوذلك،الحديثالإسلامي

ونعني:الداخلمنفكريةتحدياتوجود:الأولالسبب

ذإ،حصونهاداخلمنمستهدفةأمةالإسلاميةالأمةأنبذلك

أنهمأنفسهمعلىيطلقونقدالمفكرينمنزمرةفيهانبتت

والتفسيرالقرآنعلومفيخاضت-يطلقونلاوقدإسلاميون

الآراءمنعنهموانتشر،أُفكمنْعنهيؤْفكُمؤتفكِبقولِ

فيمعروفايكنلمماوتفسيراعلوماالكريمالقراَنبخصوص

الأخرىالنصرانيةالدراساتأوالإستشراقيةالدراسات

!إالحاقدة

أنَّذلك:الخارجمنفكريةتحدياتوجود:الثانيالسبب

كللتطبيقخصبامجالاالعصرهذافيغداقدالكريمالقرآن
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دراسةالغربفيالبحثمراكزعليهقبلتوأ،وافدةغربيةنظرية

ب"الأكاديميين"،وُصفواباحثينلذلكوأعدتوتحليلا،

"باحثون:فيهمقيلأو"،الحقيقة"طُلاَّبأو"العِلْميّين"،أو

!!!"متجردون

أهلمنلاختصاصاذويعلىلزاماكانكلهذلكأجلفمن

الدراساتتطويرمجالاتفيالنظر،الأمةهذهفيالقرآن

الخلقعليهااللَّهخلقالتيالتطوربسنةمسترشدين،القرآنية

يتعارضلاممافيهاماأجودالعصرعلوممنآخذين،والخليقة

الأمةعلىيعودفيماذلكموظفين،وسنةهدْيمنبأيدينامع

الكثير.والخيرالعميمبالنفع

وفقالتطويريدخلهاأنيمكنالتيالقرآنيةالدراساتومن

منوذلك،الكريمللقرآنالانتصارعلممجال-آنفابيناهما

الآتي:خلال

الانتصارفنلممارسةموهلينجامعيينطلبةتكوين:أولا

بالفن،الكريمللقرآنالانتصاروصفناوإنما:الكريمللقرآن

مقدرةذايكنلممايتقنهاأنأحدلأييمكنلاممارسةلأنه

إلهي.وفتحربانيةوموهبة،خاصةوثقافة،خاصة
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نوعمنهُمْالذينالطلبةهؤلاءتكوينيكونأنونرى

وذلك،بعدهاالعاليوالتخصصالإجازةسنواتفي،خاص

الاحتسابعلىالقائمة"الصعبة"المهمةلهذهيختاربأن

قابليتهمع،الشرعيالعلمفيطويلباعلهمن،المثوبةوطلب

العلمطلبةمنلأنذلك،ومعارفهالعصرعلوممنللنهل

منتعلممثلالهقيلإذابالاشمئزازيشعرمنالشرعي

الكريمالقراَنيقرأمنكلامفهمبواسطتهتستطيعمااللسانيات

عوارهاوبيانe.1القررذأجلمنراشدةغيرلسانيةقراءة

.!!!وشذوذها

التيالجامعةفيوالتعليمالتربيةمناهجإصلاحثانيا:

العصرلعلومموادباقتراحوذلك:الشرعيةالموادفيهاتدرَّص

للقرآنالانتصارعلىالشرعيئللطالبمُعينةَتكون،ومعارفه

ساعاتُتقلّقد،مُسانداتكوينافيهاالتكوينيكونو،الكريم

احتبارَهالمسانِدةالمادةفيالطالبيختبرلكن،فيهالدراسة

التيالعصريةالعلومومن،الأصليالتخصصموادفي

التنبيهسبققدمابهاالإلمامالكريمللقراَنللمنتصرنستحب

السابق.المبحثفيآنفاعليه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللفرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث36

ماجستير-منالعلميةللرسائلموضوعاتاقتراح:ثالثا

القرآنية،الدراساتفيالمتخصصةالأقسامفي-ودكتوراه

كتبِمنالمطابعتقذفهلماالموضوعيةالدراسةمحورهايكون

"الظاهرة:يسميهلماالمتناولالحداثيالطرحوبحوث

أحدثوفق))أو،"تجديديا"أو،"جديدا"تناولاداالقرآنية

"الدرسأو،"الفلسفي"الدرساْو،"اللسانيالدرسنظريات

!!"!الأدبي"الدرسأو"،التاريخي

هذهفيللعملالمتخصصينالطلبةأحسناختيارمنولابد

المهمة،لهذهيكْملُلابحيث،المقترحةالعلميةالمشاريع

مستكملافيها،صالحةنيةذاكانمنإلالهايقوموليس

بها.النهوضلشروط

فيالمتخصصةللاقسامتابعةعلميةكراسيإنشاء:رابعا

كلرصدمنهاالغايةتكون،الشرعيةالشعبذاتالجامعات

ذاتحداثيةبحوثمنالقرآنيةالدراساتعنيصدرما

وردّ،الكريمللقراَنالانتصارومحاولة،شاذةتوجهات

لكتابدراستناومناهج،تفكيرناقواعدفيللمقررالاعتبار

وعلا.جلربنا
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القراَنيةالدراساتمجالفيكتبمنلكللابد:خامسا

"محاولات،فيهيبحثفيمايستحضرأنالعصر،هذافي

،تفسيرهلقواعدهدماالكريمالقرآنتجاه"الحداثيالفكر

الدرسيتطوروبذلك،ذلكلىعالمساعدةللعلومونسفا

المنعطفتحدياتمستوىفيويكون،الحديثالقرآني

لظروفمستجيبا،الإسلاميةالأمةتحياهالتيالتاريخي

ومحيطه.بيئتههواءهـشنفس،العصرروحيعيش،المرحلة

القرآنيالدرسفييكتبواأناليومَالمجربونجربولقد

هذهتؤثِّرفلمخلت،قدعصورروحنسْجتُعيدكتابات

ونماء،حركيةولاتطويراالقراَنيةالدراساتفيالكتابات

يُلتفتولالهايُؤبهليس،سحيقوادفيصيحاتوكانت

جديدةقراَنيةدراساتيكتبواأناَخرونمجربونوجرَّب،إليها

الطرحتحدياتتستحضرالعصر،روحمننابعةراشدة

التي"العلمية"وبمرجعيته،الغربيةالثقافيةبحمولتهالحداثي

لسانياتمنومعارفهالحصرعلومإلىيدَّعيكماتستند

-وافدةحديثةوفكريةأدبيةواتجاهاتوضعيةوفلسفات

الشاذالطرحهذاشبهاتعنالكريمللقرآنمنتصرةًوتجيبُ
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الراشد،الحديثوالعلم،الصحيحوالدليل،العقليةبالحجة

هذهمِثلعلىوالإقبالُ،بانعةَوالثمارُ،حسنةَالنتائجُفكانت

النظير.منقطعَالدراسات

محورهايكونعلميةوندواتموتمراتعقدسادسا:

الكريم،القرآنعلىتنزيلهاالمرادالغربيةللنظرياتالتصدي

ومعانيه،ألفاظهعلىوالتجاسر،ومكانتهقداستهمنوالنيل

فيالعلماءأعمارُفنيتْالتيوفنونهعلومهعلىوالتَّسوُّر

فيوتطريزهاتسطيرهافيأبامُهموانقضت،وتأصيلهاتقعيدها

فيومنارات،ساطعةنجوماالتاريخوجهعلىبقيتكتبِ

هادية.العلمسماء

تابعةتكونقدالعلميللبحثمراكزإنشاءسابعا:

أهدافهامنيكون،الشرعيللعلمشُعبفيهاالتيللجامعات

ذلك،ومنهج،الكريمللقراَنالانتصارسُبلفيالبحث

أجل-منمهامهامنيكونكما،عليهالمساعدةوالعلوم

الحداثيالطرحجعْلُالمعاصر-القراَنيالدرستطوير

الأضواءلتسليطمجالاالكريمالقرآنبخصوصالمعاصر

المراكزهذهتتبنىمحكّمةبحوثفيذلكونشر،الكاشفة
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مختلفبينوالتبادلوالتوزيعالنشرعلىالإشرافالعلمية

بموضوعالوثيقةالصلةذاتالعلميةوالمراكزالجامعات

الرصين.العلميوالإصدار،العلميةالنشرة

المتخصصالشرعيالباحثلتدريبعلميةدوراتعقد:ثامنا

نأوينبغي،الكريمللقرآنلانتصاراعلىالقرآنيةالدراساتفي

فيالمتخصصينالشرعيينالخبراءمنئفةطاالدوراتهذهيؤطر

ماوعلومهالعصرمعارفمنوالناهلين،القراَنيالدرس

.قيامأحسنبأعبائهقائمين،الميدانهذافيمتصدِّرينيجعلهم

علميةجهاتعن،محكّمةعلميةمجلاتاصدار:تاسعا

باعلهممنالعلمأهلكبارمنهيئةعليهايشرف،بهاموثوق

وعلومبثقافةكبيرةومعرفةالقراَنية،الدراساتوالمعفي

نشرالمجلاتهذهأهدافبينمنويكون،الحديثالعصر

والتي،العلميالتحكيممرحلةجاوزتالتيالعلميةالبحوث

شبهةتشكلجزئيةفيالكريمللقراَنالانتصارموضوعهايكون

عِلْمعلىمؤلسَّسةٌأنهاعلىأُبرزتْعصرانيةفِريةأو،حداثية

!!وافدةجديدةنظريةعلىأومستورد،إنساني

3ة!ىصحةث3َفي
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لخاتمةا

41

يوجبهاضرورةالقرآنيةالدراساتتطويرعنالحديثإن

:مُهفانأمران

ربناكتاب،الكريمالقرآنوهوالمتعلقشرفُ:الأول

التيطُرَّاالناسإلىوشريعته،الأرضإلىالسماءوهدي

تشريع.ومنهاجَحياةونظامَ،وقانوناحكَمَاارتضاها

وخارجية،داخليةمعاصرةفكريةتحدياتوجود:الثاني

تحاولالتي"القلقة"أسئلتهاعنجوابا،معهاالتفاعلتوجب

وهديا،وسنةقراَناالعليامرجعيتهونسف،الإسلام"تهميش

وتشريعا.

منفإنَواسعةرحبةالقرآنيةالدراساتلاتمجاكانتوإذا

الكريم،للقرآنالانتصارمجالمكانةَوأعظمهاخطراأكثرها

كثرةمعالعصر-هذافيفيهالكلاميحسنمنقلَّفنوهو

خصبمجالأيضاوهو،منابرهعلىوالمتصدرينفيهالقالين

المعاصر.القرآنيالدرسفيالمنشودالتطويرلممارسة
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التطويرمجالاتأهمرصدالمشاركةهذهحاولتولقد

نأوقبل،الكريمللقرآنالانتصارعلمفيتكونأنيمكنالتي

علمبمعنىالتعريفكانذلك،فيالقولمفصلةَتنبري

حاجةوإبراز،أهميتهوبيان،الكريمللقرآنالانتصار

هذهعرضتْثمَّومِنْ،إليهالمعاصرةالقراَنيةالدراسات

عليهاالاطلاعيجبالتيللعلومالثانيالمبحثفيالمشاركة

منلونٌوذلك،العصرهذافيالكريمللقرآنللمنتصربالنسبة

أنْالكريمللقرآنالانتصارلعلميمكنالتيالتطويرألوان

فيالقرآنيةالدراساتمجالفيالنظرتجديدفيبهايساهم

الراهن.العصر

لُبَّوكان-المشاركةهذهمنالثالثالمبحثعرضولقد

بعلمالخاصةالقرآنيةالدراساتفيالتطويرلمجالاتلبابها-

الاَتي:فيفلخَّصهاالكريمللقرآنالانتصار

الانتصارفنلممارسةموهلينجامعيينطلبةتكوين:أولا

الكريم.للقراَن

الجامعةفيوالتعليمالتربيةمناهجإصلاحثانيا:

ومعارفه.العصرعلومفيجديدةموادباستحداث
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موضوعفيالعلميةللرسائلموضوعاتاقتراحثالثا:

الكريم.للقرآنالانتصار

للقراَنالانتصاربقضيةتعتنيعلميةكراسيانشاء:رابعا

الكريم.

فيالكريمللقرآنالانتصارعلماستحضارخامسا:

المعا!رة.القرآنيةالكتابات

محورهايكونعلميةوندواتموتمراتعقدسادسا:

الكريم.القرآنعلىتنزيلهاالمرادالغربيةللنظرياتالتصدي

الانتصاربعلممهتمةالعلميللبحثمراكزإنشاء:سابعا

الكريم.للقرآن

الشرعيالباحثلتدريبعلميةدوراتعقدثامنا:

الكريم.للقرآنالانتصارعلىالمتخصص

علميةجهاتعن،محكّمةعلميةمجلاتإصدار:تاسعا

بها.موثوق

منجملةونسوق،العليمالفتاحبهفتحالذيفهذاوبعدُ،

إثراءفيمساهمةَتكون،المشاركةهذهاَخرفيالتوصيات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ذلك:فمن،موضوعها

بالإنتصارتعنىمؤسسةأوهيئةأومركزتأسيسأولا:

الفه.رسولوسنةاللَّهلكتاب

بهوالتعريف،الكريمللقرآنالانتصارعلمتأصيل:ثانيا

يكونأنينبغيوما،وجزئياتهوتفاصيلهدقائقهعلىوالكلام

به.والمتخرجفيهالداخلعليه

ذلكفيأفنىممنالمتخصصينمنجماعةانتداب:ثالثا

الإنتصارعلمنسميهفيماللكتابةحسنابلاءفيهوأبلىعمره

والسنة.الكتاب:العظيمينللاصلين

الجامعاتفيالدراسةمقرراتفيالعلمهذاإدراج:رابعا

الإسلامية،الدراساتأقسامفيوالدوليةوالإسلاميةالعربية

ومناهج.كتباالذاتقائمةمادةوتدرسيه

المشايخمنالفضلأوليدعوةأخيراواْقترح:خامسا

ذلكوقصق،والسنةللكتابالإنتصارفيتجاربهملعرض

توضيحفيوشماهمالعلمهذايعضدماذلكفيفلعلوحكايته

.وعناصرهومقاصدهموضوعه
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مجاذالعصرهذافيالكريمللقرآنالانتصارعلمإن

استحداثهيمكنبماوذلك،القراَنيةالدراساتلتطويرخِصب

الدرسفيالتخصصأقسامفيالعصريةالعلومموادمن

فيهاقلَّجديدةقراَنيةموضوعاتمنطرقهيمكنوبما،القراَني

ذلك،تحققإذاحتى،الباحثُالدارسُفيهاوعزَّ،القائلُ

الدرسفيالمنشودالتطويرتجربةنجاحعنالحديثأمكن

المعاصر.القراَني

علىوباركوسلَّماللَّهوصلىوأخيراأولاللَّهوالحمد

.والاهومنوصحبهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمَّد

!ص!ص!
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ومراجعهالبحثمصادر

زينبنمحمدد/الكريمللقرآنلانتصارباللقائممهمةعلومفيحوار

علىالتفسيرأهلملتقىفيالقرشيحاتمد/حاوره،رستمالعابدين

.irمء87027ri//4:التاليبطلراا net/ vbمtaسدحعا.//:http!

دارمنظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضللأبيالعربلسان

تاريخ.بلابيروتصادر

دراسةاللغويزكريابنفارسبنأحمدالحسينلأبياللغةمجمل

الثانيةالطبعةالرسالةمؤسسةسلطانالمحسنعبدزهيروتحقيق

.ام869-هـ/6014

للقرآنالانتصار)علمالكريمالقرآنعلوممنجديدعلمإنشاءنحو

ملتقىعلىمنشوربحث-تعيينغيرمنمهملا-هكذاالرحيملعبد(الكريم

.7www/آء4/ط/4632riالتاليالرابطانظرالتفسيرأهل tafsir. net///ه،،ط:
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الذَعئي)1(العلمانيوالطرحا!اصيلالقرأفيالمصطلحبينالتاويل

هةلمقكا

منباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللَّهالحمدإنَّ

له،مضلفلااللَّهيهدهمن،أعمالناسيئاتومنأنفسناشرور

وحدهاللَّهإلالاإلهأنوأشهد،لههاديفلايضللومن

قدير،شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلا

الأمانة،وأدى،الرسالةبلَّغ،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

اليقين،أتاهحتىجهادهحقاللَّهفيوجاهد،الأمةونصح

كثيرا.تسليماوسلموصحبهآلهوعلى،عليهاللَّهصلى

للذينوبشرىهدىالمبينكتابهالفهأنزلفلقدبعد:أما

المبينالكتابهذايكونأنأجلومن،يتقونوكانواآمنوا

متعبدا،والأهدافالمعانيمذلَّل،والغاياتالمقاصدمفهوم

تأصيلفيوأثرهالقرآني"المصطلحالدوليةالنَدوةإلىمقذمبحث)1(

المغربأكاديرالاَدابكليةزهرابنجامعةلماالفهموضبطالمعرفة

م.1202
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حولهتشكَّلت،الدنياالحياةهذهفيالمسلمالفردومنهاجَبه

وتضبطصحيحا،فهمالفهمهالطريقتنيروضوابطقواعد

وعزَّجلاللَّهمقصودَليسماإليهايتطرقأنمنالفهمعملية

المحكم.والتنزيلالمعجز،البيانهذامنمرادهمِنْولا

النصفهملعمليةالضابطةالقواعدهذهبينمِنْكانولقد

وكان،ومفرداتُهومصطلحاتهوشروطهالتفسيرقواعد،القرآني

مصطلحايعدُّالذي-التأويلمصطلحالمصطلحاتهذهمن

القراَنية-الدراساتتاريخعبرحمِّلقد-ومحتداأ!لاقرآنيا

بهوحرِّفت،والذَّلولُالصَّعبُبهوزكب،الطارئةالمعانيمن

المحفوظةالغراءبالشَّريعةبواسطتهوأُلحقت،الوحيمقاصذ

.جائرةاللَّهدينفيوأحكائم،باطلةتفسيراث

السلفاستعمالفييعنيالقرآنيالمصطلحُهذاكانلقد

:الأول:معنيينأحد:وسنةكتابامنهالمتبادرللمفهومتبعا

الذيالموجود:والثاني،التفسيرهووهذا،المتكلممرادبيان

منالتفسيرأئمةتصرفاتُودلت،الكلامإليه-يرجع-يؤول

التأويلبتوظيفيعنونأنهوغيرهكالطبريالأمةهذهسلف

الرسولُإليهوأشار،الكريمالقراَنُعناهماالتفسير،أثناء
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"اللهم:عباسلابنكقولهعنهوردقدمابعضفيوس!الكريم

ا)شأويل".وعلمه،الدينفيفقه

القرآنيالمصطلحالتزامعلىمجتمعاالمسلمينأمرُولبثَ

سوء،نابتةُفيهمنبتتْحتى،واستعمالهالتأويللفظفهمفي

القراَنيالهديعنالشقةُبهاوبعُدتْالزمانُ،بهاتأخر

معانيهعلىوالوقوفالقراَنتفسيرفيالنبويوالمنهاج

إلىظاهرهعناللفظصرف:التأوبلأنفزعمتْ،وأسراره

عليه.تدللقرينةمرجوحمعنى

فيبلبلةَللتأويلالمتأخّرالحادثالمعنىفشُوُّسبَّبلقد

نفسهنصبلمنبالنسبةالكريمالقرآنلمحانيالصحيحالتناول

الدلالةُوحضرتِ،للمصطلحالقراَنيةالدلالةُغابتإذ،لذلك

ربانيّهديولامُسحفةلغةغيرمنله،الطارئةالجديدةُ

إلىنُسبتحماقاتمختلفةعصورفيفارممبت،حاصل

العصرهذافياجتهاداتوخرجت،وعدواناظلماالإسلام

.وزوراوكذباافتراءًالإسلاممنإنهاقيلخاصة

في-المباركةالعلميةالندوةهذهفيالمشاركةهذهوتحاول

ويلالتألمصطلحالمشرقةالصفحةتجليأنْ-لموضوعهابيان
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أثهاكما،والسنةالكتابفيمبينةَمعالمهاتفاصيلوردتكما

المصطلحلهذاالمعاصرالعلمانيالطرحعندتقفأنتحاول

روحعنتخرجالتيوآرائهملمقولاتهمهؤلاءبهروَّجالذي

.وجوهرهالإسلام

فيوتفاصيلهاالدراسةهذهموضوعفيالقولَبسطتولقد

مبحثين:

والسنةوالقراَناللغةفيالتأوبلمصطلح:الاْولالمبحث

وفيه:السلفواستعمال

لغة.التأويلمصطلح:الأولالمطلب

الكريم.القراَنفيالتأويلمصطلح:الثانيالمطلب

النبوية.السنةفيالتأوبلمصطلح:الثالثالمطلب

السلف.عندالتأوبلمصطلح:الرابعالمطلب

التأوبل.لمصطلحالطارئالمعنىحدوث:الخامسالمطلب

العلمانيالطرحفيالتأويلمصطلح:الثانيالمبحث

وفيه:المعاصر

العلمانيين.عندالتأوبلمفهوم:الأولالمطلب
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النصقراءةفيالتأوبلتوظيفأهمية:الثانيالمطلب

العلمانيين.عندالديني

تحريفهفيالعلمانيالاتجاهمبررات:الثالثالمطلب

القراَنية.دلالتهعنالتأويلمصطلح

فيالعلمانيبالمنظورالتأوبلتوظيفأثر:الرابعالمطلب

.النصوصقراءة

للنصالعلمانيينتأوبلاتمنفينما:الخامسالمطلب

القرآني.

وخلاصاتها.الدراسةنتائجأهمفيهاخاتمة

الحظوةلهايكتبوأن،الدراسةبهذهينفعأنأسألُوالفهَ

اللَّهلكتابمنتصرةَ،العلميللبحثخادمةتكونوأن،والقَبول

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللَّهوالحمد!،اللَّهرسولوسنة
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8الأولالمبحث

السلفواستعمالوالسنةوالقرآناللغةفيالتأويلمصطلح

الثقافةفيالتأويلمصطلحأصالةلبيانمعقودٌالمبحثهذا

كما،السَّلفقِبلمنلهوتوظيفا،وسنةوقراَنالغةَالإسلامية

ذلك،وملابسات،لهالحادثةالدلالةعنللحديثمعقودأنه

الكلامأثناءالإستعمالعنبهاونأىالقراَنيةالدلالةَغتبمما

.الناسإلىمعانيهاوتقريب،التنزيلمحكمآيعلى

لغةالتأويلمصطلح4الأولالمطلب

الأصل،إلىالرجوععلىاللغةفي)أول(كلمةمدار

.ومنتهاهالأمرابتداءإلىوالصيرورة

أولايؤولالشيءاَل:الرجوع"والأول:منظورابنقال

النبيذطبخت.ويقال.رجعهالشيءإليهوأول،رجعوماَلا

رجع")1(.أيالربعأوالثلثإلىآلحتى

11.32/تاريخبلابيروتصادردارالعربلسانمنظورابن)1(
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أصلين:إلىترجعأولمادةاللغويفارسابنوجعل

)1(.وانتهاؤهالأمرابتداء

فإنَّ،الرجوععلىاللغةفي)أول(كلمةمداركانصماذا

nيعنيالكلامتأويل علىوهو،المتكلممرادإلىبه)الرجوع

التفسير،هووهذا،المتكلممرادبيان:الأول:قسمين

بهالمتكلمظهورأي،الكلامإليهيؤولالذيالموجود:الثاني

")2(.المحسوسالواقعإلى

!كل!*

دارعمروأبوالدينشهابتحقيقاللغةمقاييىمحجمفارسابن)1(

.1/8901-.ام499سنةطبحةبيروتالفكر

والمفسروالتدبرلإستنباطواوالتأوللالتفسيرمفهومالطيارعدمساد/2()

.19اهـص417شوالالثانيةالطبعةالرياضالجوزيابندار
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الثافا8المطلب

الحريمالقرآنفيالتأويلمصطلح

55

التأويللمصطلحالكريمالقرآناستعمالاتفيالمتأملإن

أحدعنتخرجلاالمصطلحهذامعانيأنيجد،وملحقاته

التاليين:المفهومين

معنىعلىالغالبوهو،الكلامحقيقةإليهتؤولما:لأولا

الرؤىتأويلفيوردوقد،القراَنفيمواردهفيالتأويللفظ

)1(.يوسفسورةمنمواضعثمان

منويحلمكربكيجتبيك"وكذلك:تعالىقولهفي:لأولاالموضع)1(

.6الآيةيوسفسورة"الأحاديثتأويل

اَلازضِفِىلِوُشفَمَكَتا"وَ!دلِكَ:تعالىقولهفي:الثانيالموضع

21.الاَيةيوسفسورةاَلأحًادِيث!.تَآوِدلِمِنوَصلنُعَلمَه

مِنَلَزَنفَإِئاتَةوِيلِه!"نَنتنَا:تعالىقولهفي:الثالثالموضع

36.الآيةيوسفسورةآلمُخ!نِينَ!

إِلَآتُززَقَانِهِ!طَحَاميَآتِيكُمَالَا!تَالَ:تحالىقولهفي:الرابعالموضع

37.الاَيةيوسفسورة.لآوِيلِهِء!نَتآتكُمُا

بِفَالِينَ!.الأظًنِمتَآوِيلِنَخن!وَمَا:تعالىقولهفي:الخامسالموضع

.44الاَيةيوسفسورة
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وموسى،الخضرقصةفيموضعانالكهفسورةفيوورد

صَ!تزا!)1(،غَلتهِتسظِعلَؤمَابِنَآوِلل!سَأنَئئُكَ:تعالىقولهوهما

"والمعنى:،صحَترا!أ2(غَلَتهِدتمَتطِعلَضمَاتَآوِيلُ!ذَلكَ:تعالىوقوله

عليهاأ)3(.تصبرلمالتيالعجيبةالأمورمنرأيتمابحقيقةسأنبئك

يَقُولُتأْوِيلُ!يَآقِيَؤمَتَاْوِيلَهإلَآيظُرونَ!هَل:تعالىقولهوورد

تعالى:وقولهبِاَل!!)"(،رَنّجَارُسُلُبجَاقَذقلمِندنَسُوُهآتَذِجمتَ

بمعنىوهو"،()ْبمْوِي!بر!يَآتِهِق!وَلَنَايحِقمِهِء!ي!ألَزبِمَاكَذَبوُأبَد!

)1(

)2(

(3)

)4(

أُنَنئُحُأنَاأتَةلَقدَ"وَأديَمَرَ:تعالىقولهفي:السادسالموضع

.45الاَيةيوسفسورةفَأَزسِلُولؤ"تَةوِيلِه

مِنيَىرتَأْوِيئهَذَائابًق"وَقَالَ:تعالىقولهفي:السابعالموضع

.001الاَيةيوسفسورة..قبلُ"

مِنوَعَقَضتَنِىاَلملْكَمِنَءَاتتتَنِىتَذ"رَث:تعالىقولهفي:الثامنالموضع

.101الآيةيوسفسورةاَلأصًادِيمق"تَآوِلل

78.الاَيةالكهفسورة

82.الاَيةالكهفسورة

والتدبروالإستنباطوالتأويلالتفسيرمفهومالطيارمساعدد/

.gnصسابقمصدروالمفسر

53.الآيةايلاعراتسورة

93.الاَيةيونىسورة
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،)1(.والعقابالثوابمنبهاأخبرالتيالحقائق

تعالى:قولهفيالعاقبةبمعنىموضعينفيالتأويلوورد

وَاَل!ومِصياَللًهِتُؤمِنُونَكنُغإنوَاَلرسُولِاَلئَهِإلَىفَرُذُوُهشَئءِفِىنَنَزَغم!مإن

بِاَتقِ!طَاسِ!وَزِلُؤأ:تعالىوقولهتَأوِللا!)3(،و!خسَنُخ!ذَلَكَألأص

تَآوِللا!)3(.وَأَخسَنُضيرذَلِكَاَتم!تَقِيئ

سواء،معناهوبيانالكلامتفسيربمعنى:التفسير:الثاني

عندهاوالتفسيرالتأويل"ويكون،خالفهأوالكلامظاهروافق

")"(.مترادفأومتقارببمعنى

القراَنفيالتأويلمصطلحفيهاوردالتيالاَياتمنوبقي

عَلنكَأَنزَلَاَئَذِىَ!هُوَ:عمراناَلسورةفيتعالىقوله،الكريم

فِىاَلًذِينَف!مًامُتَشَبِفَمثوَأُضُاَتكِتَبِأُمُهُنَئُخكَنَثءَايَتمِتاُاَئكِنَف

والتدبروالإستنباطوالتأوللالتفسيرمفهومالطيارمساعدد/)1(

89.صسابقمصدروالمفسر

95.الاَيةالنساءسورة)2(

35.الاَيةالإسراءسورة)3(

وقراءاتالأصوليينضوابطبينالتأهـللبويداينطهمحمدإبراهيم)4(

قسمالقدسجامعةإلىمقدمةماجستيررسالةالمعاصرين

27.صمثورةغيرم1002الإسلاميةالدراسات
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يحلَمُلًآوِيلِهِءوَمَاوَاَنتِغَاءَاَئفِتنَةِاَتتِغَامِنْهُلتَثبَهَمَافيًئبِعُونَزَلغبِهِزُ-

وَمَارَئاعِدتِن؟بِهِ-ءَانًالَقُوُلونَاَلحِلْرِفِىوَاَلزسِخُوقَاَدلًهٌإِلا7تَأوِيلَاُ

.(1!)!لئيالايمأُؤلُوأإ!يَذبهَرُ

الاَيةفيالتأويللفظ"أنتيميةابنالإسلامشيخاختارولقد

عنواردانLei,،حقكلاهما،صحيحينوجهينيحتمل

يكونوبهذاالتفسير،بمعنىالتأويلأن:الأول،السلف

الوقفويكون،تفسيرهأي،القرآنتأويليعلمونالراسخون

"،العلمفي"والراسخون:تعالىقولهعلىالقولهذاعلى

إليهتؤولمابمعنىالتأويلأن:الثاني،عاطفةالواووتكون

وقوعِ،ووقتِكيفياتِمن،بعلمهاللَّهاستأثرممالأشياءاحقيقة

غيرهاوأ،وأشراطهاالقيامةخبارأمنكتابهفياللَّهعنهخبرأمما

الجلالةلفظعلى،القولهذاعلىالوقفودكون،المغيَّابمن

يأمستأنفةالواووتكون!،آدلًهٌإِلًا7تَأْوِيلَهُيحلَمُ!وَمَا:قولهمن

.(a()2مستأنفةجملةاَلمِ!!فِى!وَاَلزسِخُونَ:جملةأنَّ

.7الاَيةعمراناَلسورة)1(

والتدبروالإستنباطوالتأوللالتفسيرمفهومالطيارمساعد./)2(

.013ا-28صسابقمصدروالمفسر
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الثالث8المطلب

النبويةالسنةفيالتأولِلىمصطلح

95

الفه!رسولقولفيالتأويلمصطلحاستعمالاتبعض!ورد

قال1(،")التأويلوعلمهالدينفيفقه"اللهم:عباسلابن

مابالتأويلعنىف!نهلاالتأويل"وعلمه:!قولهوأما":الطبري

التنزيل،من!نبيهعلىذكرهتعالىاللَّهأنزلمامعنىإليهيؤول

القولهذاأولت:القائلقولمنمصدروهو،الفرقانوآي

")2(...تأوللا

فيالتأويلمصطلحمشتقاتبعضاستعمالوردكما

يقولأنيكثر!اللَّهرسول"كان:قالتر!لأ(عائشةحديث

القادرعبدمصطفىوتحقيقدراسة-المستدركفيالحاكمأخرجه(1)

الصحابةمعرفةفي-اص141الأولىالطبعةالعلميةالكتبدارعطا

صحيححديث"هذا:وقال0628برقمعباسبنالفهعبدذكرباب

تلخيصه.فيالذهبيوصححه"يخرجاهولمالإسناد

مكتبةشاكرمحمودتحقيقعباسابنمسندالاَثارتهذيبالطبري)2(

.1/83Iالقاهرةالخانجي
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اللهم،وبحمدكربنااللهمسبحانك:وسجودهركوعهفي

!)1(.القرآنيتأول،لياغفر

يفعلأيالقراَن"يتأول":قوله":شرحهفيحجرابنقال

والإستغفار.والحمدالتسبيحمنيعنيفيه،)2(بهأمرما

ص!:قولهفيالتأويلمصطلحمشتقاتاستعمالوردكما

رافع،بنعقبةدارفيكأناالنائميرىفيماليلةذات"رأيت

الدنيافيلناالرفعةَفأوَّلتُ،طابابنرطبمنبرُطبفأتينا

طاب،)3(.قددينناوأن،الاَخرةفيوالعافية

فيهالمستعملالمقامأنيجدالأحاديثهذهفيوالمتأمل

المخبروقوعأو،التفسير:معنيينأحديعنيالتأويلاصطلاح

به.المأمورأوبه

**!م

السجودفيوالدعاءالتسبيحبابالأذانفيالبخاريأخرجه)1(

817.برقم

2.992/تاريخبلابيروتالفكردارالباريفتححجرابن)2(

الرؤياكتابفي-اص104بيروتالفكردار-مسلمأخرجه)3(

.'وا1503/
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الرايع:المطلب

السلفعندالتاويلىمصطلح

لمصطلحالطارئالمعنىحدوث-قبللأمةاهذهسلفدرج

:لأولاالمعنى:معنيينأحدعلىالتأويلإطلاقعلى-التأويل

ومن،الكلامحقيقةإليهتؤولماعلى:الثانيوالمعنى،التفسير

:الأولالمعنىعلىبهاالإستدلاليمكنالتيالشواهد

أبيإلىبسندهالترمذيأخرجهما:الصحابةجيلفي

صفاإلينافأخرجوا،الرومبمدينة"كنا:قالالتجيبيعمران

أكثر،أومثلهمالمسلمينمنإليهمفخرج،الروممنعظيما

عبيد،بنفضالةالجماعةوعلىعامربنعقبةمصرأهلوعلى

دخلحتى،الرومصفعلىالمسلمينمنرجلٌفحمل

إلىبيديهيلقيالفهسبحانوقالوا،الناسفصاح،عليهم

إنكمالناسأيهايا:فقال،الأنصاريأيوباْبوفقام،التهلكة

فيناالاَيةهذهنزلتوإنما،التأويلهذاالاَيةهذهلتووِّلون

فقال،ناصروهوكثر،الإسلاماللَّهأعزلماالأنصارمعشر

ضاعتقدأموالناإن!:اللَّهرسولدونسرالبعضبعضنا
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أموالنافيأقمنافلو،ناصروهوكثرالإسلامأعزقداللَّهوإن

نبيه!علىوتعالىتباركالفهفأنزل،منهاضاعمافأصلحنا

إِلَىبِأَيذِفيُتُلْقُوأوَلَااَدلًهِسَبِيلِفِى!وَأَنفِقُوأقلنا؟ماعلينايرد

وإصلاحها،الأموالعلىالإقامةالتهلكةفكانتاَلغلكَة!،

حتىاللَّهسبيلفيشاخصَاأيوبأبوزالفماالغزو،وتركنا

")1(.الرومبأرضدفن

أئمةكبارعليهدرجقدما:والرابعالهجريالثالثالقرنفي

مثلا:ومنهم،التفسيرعلىالتأويلإطلاقمنوالتفسيراللغة

!وَمَن:لىتعاقولهتفسيرفيقالالذيص12هتالأخفش-

التأهـدلأهل"فزعم:!)2(نَفسَةسَفِهَمَنإلَاتَنهص4تِلعَتيَرب

.<r>"...لغة"أُراها:يونسوقال،"نفسَه"سفه:معنىفيأنه

الفكردارالأحوذيتحفةفيالمباركفوري-بشرحالترمذيأخرجه1()

:وقال5304برقمالبقرةسورةتفسيرالتفسيرفي-تاريخبلابيروت

تحفةفيالماركفوريقال!،صحيحغريبحسنحديث!هذا

وابنوالنسائيداودأبو"وأخرجه:8313/سابقمصدرالأحوذي

:وقالوالحاكمصحيحهفيحبانوابن،مسندهفييعلىوأبوجرير

".يخرجاهولمالشيخينشرطعلى

.013الاَيةالبقرةسورة)2(

مكتبة-قراعةمحمودهدىتحقيقالقرآنمحانيالأوسطالأخفش)3(
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لنا،وروي:قالالذيص2ههتاللغويحمدويهبنشمر-

،أدرك:يقالأنهذكر،لغيرهأسمعهولمالمظفرابنعن

فيعلمهمفني:التأوبلفيفهو،صخصهان،فنيإذاءُ:الشي

.ثا)1(الاَخرةمعرفة

تفسيرهألفهالذيص3.اتالطبريجريربنمحمد-

كتابهفيودرج،القراَن"اَيتأويلعنالبيان،جامع:بووسمه

.،...تعالىقولهتأويلفي"القول:يقولأنعلى

الثانيالمعنىعلىبهالNالإستديمكنالتيالشواهدومن

للتأودل:

قدماذلكفيالأمثلةومن:والتابعينالصحابةجيلفي

ءَانَوُأاَتَذِينَ!جمأَكُا:تعالىقولهتفسيرفيالطبريلإماماعندورد

جمَيحاصَيجِمُكُغأدلهِإلَىاَتتَدَتتصإِذَاضَلتَنيَفحزُكُملَاأَنفُسَكُغعَلتكتم

:قالالعاليةأبيإلىمسندَا!!)2(لَغمَلُونَكعُتُخبِمَافَيُنَبِث!

بينيكونمارجلينبينفكان،جلوسَامسعودابنعند"كانوا

.1/157اص411الأولىالطبعةالخانجي=

.01114/اللغةتهذيبالأزهري)1(

.501الاَيةالمائدةسورة)2(
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منرجلفقال،صاحبهإلىمنهماواحدكلقامحتى،الناس

عنوأنهاهمابالمعروففاَمرهماأقومألا:اللَّهعبدجلساء

اللَّهفإن،بنفسكعليك:جنبهإلىآخررجلفقالالمنكر؟،

قال"،اهتديتمإذاضلمنيضركملاأنفسكم"عليكم:يقول

بعدُ،هذهتأوبليجيءلما،مهْ:فقالمسعود،ابنفسمعهما

نأقبلتأويلهنمضىقدآيومنه،أنزلحيثأنزلالقراَنإن

وقعآيومنه!،النبيعهدعلىتأويلهنوقعماومنه،ينزلن

،اليومبعدتأويلنيقعاَيومنهبيسيرِ،!النبيبعدتأويلهن

و!ه،الساعةمنذكرماعلىالساعةعندتأوبلهنيقعآيومنه

والجنةالحسابمنذكرماعلىالحسابيومتأويلهنيقعاَي

لم،واحدةوأهواؤكم،واحدةقلوبكمدامتفماوالنار،

فإذا،نهواوامروافأ،بعضبأسبعضكميذقولم،شيعاتلبسوا

بأسبعضكموذاق،شيعاوألبستم،والأهواءالقلوباختلفت

الاَية")1(.هذهتأويلجاءذلكفعند،ونفسُهفامرؤٌ،بعض

صهبي،لا!دلا

تراثسلسلةشاكرمحمدمحمودتحقيقالطبريتفسيرالطري)1(

.ا-r144/114القاهرةتيميةابنمكتبةالإسلام
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الخامس:المطلب

التأويلىلمصطلحالطارئالمعنىحدوث

التأويلمصطلحعلىطرأمتىالتحديدوجهعلىلايدرى

ظاهرهعناللفظ"صرف:يعنيالذيالمتأخرالحادثالمعنى

لدىيترجحأنهبيْد-،"عليهتدللقرينةمرجوحمعنىإلى

هذاارتباط،الكريمللقراَنالبيانيةالدراساتتاريخفيالناظر

الذيالكريمالقراَنفيالمجازظاهرةبدراسةالحادثالمعنى

شكولا،آخرمعنىإلىظاهرهيقتضيهعمااللفظنقليعنيقد

عناللفظلصرفيستخدمهاالتيالمؤوِّلآلة"هوالمجازأن

دا)1(.سياقهفياللفظُعليهيدللاباطنِإلىظاهره

،بالمجازكبيرةصلةعلىالتأويلأصبحالمرحلةهذه"وفي

عن"عبارة:عندهفالتأويل،الغزاليالإمامعندهذاويظهر

الذيالمعنىمنالظنعلىأغلببهيصيردليليعضدهاحتمال

عنللفظصرفاتأويلكليكونأنويشبه،الظاهرعليهيدل

والتدبروالإستنباطوالتأوللالتفسيرمفهومالطيارمساعدد/)1(

.801صسابقمصدروالمفسر
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فييلتقيانوالمجازالتأويلأنذلك...المجاز"إلىالحقيقة

،والعباراتالألفاظظواهراعتبارعنالعدولهوواحدمعنى

والمجاز،يحتملهوجهإلىظاهرهعنالكلامصرف:فالتأويل

،)1(.موضوعهعنبهتجوزلفظكل

قدالجديد،الحادثبمعناهالتأويلمصطلحأنويلاحظ

الرابعالقرنفيالعلمأهلمنمختلفةطبقاتبينتداولهكثُر

قبلتوظيفهاحتمالالبتةننفيلاأنناعلى،والاهوماالهجري

المكتوبتراثهمفيالخصوصوجهالمعتزلةبثهفيماذلك

بعضه.إليناوصلالذي

الحادثبمعناهالتأويللمصطلحثلاثةتعريفاتهناونسوق

مختلفة:فكريةاتجاهاتمنعلماءلثلاثة

الذيص456تالظاهريالفقيهحزمابنتعريف:أولا

لهوضعوعما،ظاهرهاقتضاهعمااللفظنقلالتأويل":يقول

اَخر")2(.معنىإلىاللغةفي

إسلاميةمجلةالتأوللومثمكلالقرآنيالنصالدينتاجمصطفى)1(

.-12ااهـصا914خريفعشرالرابعالحددالرابعةالسنةالمحرفة

=بيروتالعلميةالكتبدارالأحكامأصولفيالإحكامحزمابن)2(
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المالكيالفيلسوفرشدابنالوليدأبيتعريفثانيا:

الدلالةمناللفظدلالةإخراج"هو:يقولالذيص95ته

بعادةذلكفييخلأنغيرمنالمجازيةالدلالةإلىالحقيقية

التجوز")1(.فيالعربلسان

الشافعيالأصوليالمتكلمالآمديتعريفثالثا:

مدلولهغيرعلىاللفظحمل"هو:يقولهـالذي63تا

")3(.يعضدهبدليللهاحتمالهمعالظاهر

إخراجالتأويلأنهوالتعريفاتهذهبينالمشتركوالقدرُ

وهذاباطنا،خفيمعنىإلىظاهراالمعهودعناللفظ

ولا،السلفعندمعروفايكنلمللتأويلالحادثالإصطلاح

شيخأكدهالذيوهذا،مقالاتهمولاتصرفاتهمعليهتشهد

!رفبمعنىالتأويل"وأما:قالعندماتيميةابنالإسلام

1/42.تارلخبلا=

الاتصالمنوالحكمةالشريعةبينماوتقريرالمقالفصلرشدابن)1(

3.صهام689سنةطبعةبيروتالمشرقدار

طبحةبيروتالحلميةالكمَبدارلأحكاماأصولفيلإحكاماالاَمدي(2)

74ام089سنة /.r
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المرادهويكنلمفهذا،مفهومهغيرإلىمفهومهعناللفظ

نأعلمإذاأنهإلااللهم،السلفكلامفيالتأويلبلفظ

منجعلوه،الظاهرخلافأنهيقالالذيالمعنىأرادالمتكلم

لمرادوبياناللكلامتفسيرالكونهالتفسير،هوالذيالتأويل

الثابتةالحقيقةهوالذيالاَخرالنوعمنجعلوهأو،بهالمتكلم

فيمندرجالكونهبعلمها،اللَّهاستأثرالتيالأمرنفسفي

للظاهر")1(.مخالفالكونهلا،ذلك

!!!

1.192/ا!604سنةطبعةسالمرشادمحمدتحقيقالصفديةتيميةابن(1)
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الثافي8المبحث

المعاصرالعلمافيالطرحفيالتاويلمصطلح

التأويلمصطلحدلالةبيانأجلمنمعقودالمبحثهذا

القرآنيالمصطلحمنالتأويلمعنىوتطور،العلمانيينعند

عندلهالمتأخرةالدلالةإلى،قبلُبهنوهناالذيالأصيل

المصطلحهذاأهميةعندللوقوفمعقودأنهكما،المتأخرين

القراَن"،"قراءةعمليةأثناءالمعاصرالعلمانيالطرحفي

الإتجاهُيطرحهاالتيالمبزراتمنجملةِذكرعلىفيهوسنعرج

لمصطلحالجديدبالمعنىالأخذَالتزامهفيالمعاصرالعلماني

الإسلامية،للامةالدينيالتراثلقراءةمرضيامنهجاالتأويل

فيالمعاصرالعلمانيالإتجاهتوظيفأثرسنبينأنناكما

وتعاملا".قراءةو"،واستنباطافهماالدينيالنصمعالتعامل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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4الأولالمطلب

العلمانيينعندالتأويلمفهوم

المبئنالأصيللمعناهامباينةدلالةَالتأويلمصطلحُأخذ

،!النبيحديثفيعليهوالمنصوص،الكريمالقرآنفي

والعلماءوالمف!ريناللغويينمن،السَّلفكلامفيوالمفضل

الإتجاهعندالمصطلحهذادلالةبيانأجلومنعامَّة،

ليسأنهملاحظةمنبدءذيبادئلابدالمعاصر،العلماني

العلمانيالإتجاهيسوقهامباشرةصريحةتعاريفهناك

سياقفي-الإتجاههذا-عندالتعريفيأتيصيانما،للتأويل

"فهمه"،أو"،القرآن"قراءةر:منهجيابديلاالتأويلطرح

"تذوقه".أو"،مقاربته"محاولةاْو"،بنيته"تفكيكأو

يكونقد،معرفية"أداةزيدأبيحامدنصرعندفالتأويل

الأفعالموضوعهايكونوقد،والأحلامالرؤىموضوعها

موضوعهايكونوقد،لأشياءاموضوعهايكونوقد،لإنسانيةا

")1(.اللغويةالنصوصأخيرا

بين=الدينيالفكرالحقيقةالسلطةالنصزيدأبوحامدنصرد/)1(
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مقاربةالتأويليقاربأنفلدأبوحامدنصريحاولوعندما

هوإذنالتأويلمعنىإن...":يقولتراه،للغةابحسبتعريفية

وذلك،حديثاأوفعلاكانسواءالشيء،أصلإلىالعودة

حديثأوفعلأوحدثلكل.إن..ومغزاهدلالتهلاكتشاف

يردالذيبالتأويلإلاينكشفلاوالباطنوباطنا،ظاهرا

تعنيكماتأويلكلمةلكن،الحقيقيةوأسبابهأصولهإلىالظاهر

صىاذا،وغايةهدفإلىالوصولأيضاتعنيالأصلإلىالرجوع

هدفإلىالوصولفإن،عكسيةحركةالأصلإلىالرجوعكان

تعنيالكلمةكانتإذا.ولكن..ناميةمتطورةحركةوغاية

والعاقبة،الغايةإلىالوصولأيضاوتعني،لأصلاإلىالرجوع

"تفعيل"الصرفيةالصيغةدلالةهوالدلالتينبينيجمعالذيفمان

بالشيءحركةالتأويلأنالقوللنايمكنلذلك...الحركةعلى

الغايةاتجاهفيأو،بالرجوعالأصلاتجاهفيإماالظاهرةأو

حركةليستالحركةهذهلكن،والسياسةبالرعايةوالعاقبة

الظواهر")1(.إدراكفيعقليةذهنيةحركةهيبل،مادية

البيضاءالدارالعربيالثقافيالمركزالهيمنةدارادةالمعرفةإرادة=

.168صام599الأولىالطبعة

المركز-المَرآنعلومفيدراسةالنصمفهومفلدأبوحامدنصرد/()1
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التأويل،لمصطلحجديدمعنىلتقديمأخرىمحاولةوفي

التقليديالمفهومفيالقدحإلىزيدأبوحامدنصريسعى

منالأولىدراسته)1(الباحثبدأ.لقد..":فيقولللتأويل

المعاصر،والفلسفيالدينيفكرنافيالشائعالمفهومخلال

الدينيالنصلإخضاعذاتياعقلياجهداالتأويليرىوالذي

دورتغفلنظرةوهي،وأفكارهومفاهيمهالمفسرلتصورات

المفسر،فكرعلىوتأثيرهتفسيريتراثمنبهيرتبطوماالنص

جانبمنإخضاععلاقةليستوالنصالمفسربينالعلاقةإن

أنهاالقولوالأحرى،النصجانبمنوخضوعالمفسر،

!)2(.المتبادلالتفاعلعلىقائمةجدليةعلاقة

عنكلامهكثرةرغمنصْراد/أنعمارةمحمدد/ويلاحظ

التأويل"فلسفة:للدكتوراهلأطروحتهعنواناوجعلهالتأويل

وتضمينه"،عربيبنالدينمحيعندالقرآنتأويلفيدراسة

922-023.صمf991الثانيةالطبعةبيروتالحربيالثقافي=

حامد.نصرالمقصود)1(

عندالقرآنتأويلفيدراسةالتأهـللفلسفةفلدأبوحامدنصرد/)2(

الطبعةبيروتالشَويروداربيروتالوحدةدارعربيبنالدينمحي

5-6.صام839الأولى
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"،التأويلوآلياتالقراءة!إشكالياتاَخركتابعنوانفي

كتبهاقرأناالتيكتاباتهجميعفيأخرىمرةولويشرلم!ف!نه

لمصطلحالإصطلاحيالمعنىإلىيشرلمومقالاتها،

فلاسفةمتكاملةِنظريةِفيقوانينهوضبطحددهكما،التأويل

")1(.الاسلام

العلمانيينبعضعندللتأويلالمنضبطةغيرالتعريفاتومن

فالتأويل..".:صاحبهفيهيقولالذيالتعريفهذانقرأ

بينالتامللفصلفيهمجاللاحوار،الكينونةصميمفيحوار

رغباته،يقولإنماالمؤوللأنذلك،والموضوعالذات

لاويعقل،أَولهوش!أل،تاريخهفيويفكر،أهواءهويستعيد

إنه،إشاراتهويفهم،علاماتهويقرأ،رموزهويفك،معقوله

ذاتوجوديعنيلا.فالتأويل...كينونتهويقولفهمهيفهم

عنالأشياءاستنطاقهوبلموضوعها،معللتطابقتجهد

تجعلفجوةعلىينطويالكلامأنذلك،اللغةعبردلالاتها

مجالثمةدومايكونبحيث،فيهالقولاستنفادالصعبمن

وبتعبير،التأوللإعادةإذن،القوللاستئنافجديدمنللبدء

القاهرةالشروقدارل!سلامالماركسيالتفسيرعمارةمحمدد/)1(

.111اهـص422الثانيةالطبحة
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هوولا،معنىلهيكنلملشيءمعنىإيجادالتأويلليساَخر

منإحالةٌهوصانما،دلالتهعنيبحثلموضوعِدلالةِنصْب

المعنىوتأول،سابقمعنىتأولصياعادة،أخرىإلىدلالة

ليسلذا،نفسهالفهمتجديدأنهسوىلهمعنىلامجددا،

إلىطريقِأوللمعرفةأداةِأوللبحثتقنيةِمجردالتأويل

منالوجودفيالقوليتيحللفهممجالهوصمانما،الحقيقة

الأشياءلما)1(.تعريفب!عادةوشممحجديد،

فيه:يقولللتأويلغريباتعريفاشحرورمحمدويضع

قانونمنإليهتؤولأيالاَيةإليهتنتهيماهو.فالتأوبل.".

يحاولثم")2(،مباشرةموضوعيةحقيقةأونظريعقلي

:فيقوللهتعريفهحسبالتأويلمصطلحيوضحأنشحرور

نؤولهاوعندما،نظريةبصيغةجاءتالتيالآيات"فلدينا

")3(.00.والحقيقةالعقلمعينطبق،قانونامنهانستنتج

دارالعربيةالثقافةفيتأهـلليةقراءاتوالحقيقةالتأويلحربعلي)1(

23.صم7002سنةطبعةبيروتالتنوير

الطبعةدمشقالأهاليمحاصرةقراءةوالقراَنالكتابشحرورمحمد)2(

.1A1صام299الرابعة

السابق.المصدر)3(
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التأويللمصطلحالمنحرفالعلمانيالمعنىمنويتلخص

ضوءماسبق:على

معطىلشيءالفهمعمليةمجرديعنيلا"التأويلأن-

يحاولالذيالمتلقيعنمحايدخارجيوجودله،سلفامحدد

")1(.النصأوالشيءهذايفهمأن

لاخضاعذاتيعقلي"جهدالعلمانيينعندالتأويلأن-

لمفاهيمهوالمفسِّرالقارئلتصوراتالدينيالنص

.(2)لمارهفكاوأ

**0

المركزالتأويلوآلياتالقراءهَإشكالياتفلدأبوحامدنصر./)1(

27.صم5002السابعةالطبعةالبيضاءالدارالعربيالثقافي

القراَنعلومفيالمعاصرالعلمانيالإتجاهالفاضلمحمدأحمدد/)2(

م8002الأولىالطبعةدمثقالثقافيالناقدمركزونقددراسة

518.ص

http://www.al-maktabeh.com



77العلمانيينمندالدينيالنصقراءةفيالتأوبلتوظيفأهمية

الثاني8المطلب

العلمانيينعندالدينيالنصقراءةفيالتأويلىتوظيفأهمية

هـلعتني،التأويلشأنمنالمعاصرالعلمانيالاتجاهيعلي

،جديدةمعاصرةقراءة"الإسلامي"التراثقراءةأجلمنبه

عنايةعنيعبرمنأحسنزيدأبيحامدنصرد/ولعل

صراحةذلكيفيدماكتبإذبالتأويلالمعاصرينالعلمانيين

بعينهنصحولتتركزالحضارةكانتصماذا...دا:قالعندما

وهو-التأوبلأنشكفلا،الأساسيةمحاورهاأحديمثل

والحضارةالثقافةآلياتمنهامةا-ليةيمثلللنصالآخرالوجه

")1(.المعرفةإنتاض!في

ووضوحابسطاالمعنىهذازيدأبوحامدنصرد/ويزيد

هذهمفتتحفيافتراضناصح"إذا:آخرموضعفييقولعندما

النص،حضارةهيالإسلاميةالعربيةالحضارةأنالدراسة

مصدرالقرآنعلومفيدراسةالنصمفهومفلدأبوحامدنصرد/)1(

9.صسابق
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هوالتأويلأنوذلك،التأويلحضارةإنهانقولأنأيضايصح

")1(.للنصالآخرالوجه

وأنهبامتيازِ،التأوبلنصالكريمالقرآنأركونمحمدويعدُّ

بالتأوبل)2(.إلااكتناههيمكنلا

يتبادرماحسببالتأويلالعلمانيالإتجاهعنايةأجلومن

انتهجهالذيالملكيَّ"الطريقعدَّه،عندهالمحرفةدلالتهمن

عقلكلطريقالنهايةفيإنهبل،الحقطلبفيالعربيالعقل

")3(.لتاريخهقراءتهوفي،النصمعتعاملهفي

!د3*!بع

مصدرالقراَنعلومفيدراسةالنصمفهومزيدأبوحامدنصرد/)1(

.921صسابق

القراَنعلومفيالمحاصرالعلمانيالإتجاهالفاضلمحمدأحمدد/)2(

516.صسابقمصدرونقددراسة

مصدرالعربيةالثقافةفيتأويليةقراءاتوالحقيقةالتأويلحربعلي)3(

سابقص
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الثالث4المطلب

تحريفهقالعلمافيالاتجاهمبررات

القرأنيةدلالتهعنالتاويلىمصطلح

قراءتهفيالتأويلعلىكثيراالعلمانيالخطاب"يعول

منهالولوجيمكنقراَنيمفهومالتأوبللأن،الكريمللقراَن

وتحت،الخطابهذاعنهايبحثالتيالغاياتإلىبسهولة

والتي،القراءةفيآلياتهالخطابهذايمارسالمظلةهذه

مطلقاأ)1(.القرآنيبالمفهوملهاصلةلا

منهجاالتأويلالمعاصرالعلمانيالخطابيختاروليس

يديبينيقدمإنهبل،اعتباطيااختياراالكريمالقراَنلقراءة

منها:والحججالمبرراتمنجملةالإختيارهذا

نظرياقابلالتأسيسي"فالنص:القرآنيالنصطبيعةا/

ثريرمزينصولأنه،التأويلاتمنمحدودغيرلعدد

والتلميح،والإشارةوالأمثالوالصورالمجازيستعمل

حزمابندارالكريموالقرآنالعلمانيونالطحانإدرسىأحمدد/)1(

.914صا!428الرياض
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المتكلمينبأساليبأو،المنطقيةبالمقولاتيتقيدولا

")1(...وخطابهموالفقهاء

دلالاتوفيه،متشابهكلّهالتصورهذاوفقالكريموالقراَن

"يقوللأنهباسمهينطقواأنللكلوتتيح،تحصىلامحتملة

)2(،"قطعيتفصيلينحوعلىبعينهشيئايقولأندون،شيءكل

)3(.الأصولأهليقولكمانص!()نص!فيهيوجدلابهذاوهو

النصعلىوتفضيله،المنفتحالنصفهمفيالاجتهاد2/

يكونالذيالواحدالبعدذوالمحكم"النصإذ:،المنغلق

،القراءةيستدعي!عملهو،التصورأمبرياليالمعنىأحادي

بإفحامهسيطرتهعليهيحكِمأويعلمهسلبيقارئإلىيحتاجبل

الذي...المراوخالملتبسالمختلفالنصوحده،ص!اسكاته

علومفيالإتقانالدينيالتراثقراءاتفيالشرفيالمجيدعبد)1(

موافقاتسلسلةالدينيالنصقراءةفيكتابضمنأنموذجاالقرآن

.12صام099سنةطبةللنشرالتونسيةالدار

الينابيعداروالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقراَنيالنصتيزينيطيب)2(

-242.243صام799سنةطبعةدمشق

سابقمصدرالكريموالقرآنالعلمانيونالطعانإدرش!أحمدد/)3(

.422ص
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،المستوياتمتعدد،الدلالاتمتشابك،لآياتامتشابهيكون

القراءةإمكانيتيحالنصهذامثلوحده،الطبقاتمتراكب

منأكثريستدعيالقراءةيتيحالذيوالنص،الكاشفةالحية

باختلافوتختلفمستوياتهبتعددتتعددقراءاتهإذ،قراءة

.1(")قرائه

النص،يخلقالقارئإإنالنص!:لانتاجمطيةالتأويل3/

القارئيصبححيث،النصخلاقيواكبآخرخلاقفهو

عملإلىالفرديالعملويتحول،قارئاالمؤلفكانكمامؤلفا

بينفرقلا،جماعيوخلق،مستمرإبداعإذنالنص،جماعي

")2(.وشرحهفهمهبين،وانتحالهوضعهبين،وقراءاتهتأليفه

نصرحامديقول:بالسياسةالتفسيرمصطلحارتباط4/

الدينيالفكرفيالتأويلمصطلحكان"صىاذا:ذلكمبيناأبوزيد

مصطلحلحسابمكروهمصطلحإلىتحولقدالرسمي

المغربالضاءالدارالعربيالثقافيالمركزالنصنقدحربعلي)1(

.2.صام599الثانيةالطبعة

سابقمصدرالكريموالقرآنالعلمانيونالطحانإدرشىأحمدد/)2(

43.اص
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كلمصادرةمحاولةالتحويلهذامثلوراءف!نالتفسير،

التراثمستوىعلىسواء،المعارضةالدينيالفكراتجاهات

")1(.الثقافةفيالراهنالجدلمستوىعلىأو

صبما3سبما3ي!!ح

مصدرالقرآنعلومفيدراسةالنصمفهومزيدأبوحامدنصرد/)1(

921.صسابق
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الرابح:المطلب

النصوصقراءةفيالعلمانيبالمنطورالظويلتوظيفأثر

العلمانيينمشاريعفيالمنحرفبمعناهبالتأويلللأخذكان

القرآنفهمفيسلبيةنتائج،الحديثالعصرفىِالفكرية

النتائج:هذهفمن،منهالتشريعيةالأحكامواستنباط،الكريم

منإن:الكريمللقراَنبريئةقراءةتوجدلابأنهالقولا/

الفكريةومكوناتهثقافتهإلىاستناداالنصيقرأأنالمؤولشأن

فهملحمليةالمتصديالعلمانيالإتجاهفتئماولذلكوالعلمية

ومن")1(،بريئةقراءةتوجد"لا:شحار-يرفعالكريمالقرآن

أحكاممنالمستفادةالمعنويةالدلالةضياعذلكنتائج

نأبدعوىبذلكالحملوتعطيل،الكريمالقرآنوتشريعات

وفقهاءمفسرينمنالقارئينلأهواءخاضعالمستنبطالمستفاد

متشرعين.

سابقمصدرالكريموالقراَنالحلمانيونالطعانإدرسىأحمدد/)1(

424.ص
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لهاليست(الكريمالقرآن)الدينيةالنصوصأندعوى2/

بل،للنصوصثابتةجوهريةعناصرتوجددافلا:ثابتةمعاني

تكشفهالذيجوهرهاالإجتماعيالتارلخيبالمعنىقراءةلكل

بعضُنعتهماالعلمانيينعندنشأولذلك،('")النصفي

عاملافيهيعتبرالزمنعنصر"لأنالزمنيبالتأويلالباحثين

عنصرفهاوفي،الدينيالنصمعانيتحديدفيحاسما

الذيالزمنيقتضيهاأخرىمدلولاتإلىالظاهريمدلولها

")2(.النصبذلكالمخاطَبفيهيعيش

أغلبسبيلهانتهجالذيالزمنيالتأويلمعنىبيانولزيادة

تضمنهماعدعلىقائمإنهنقول،المعاصرينالعلمانيين

إلىمتجههوإنما،ومنهياتمطلوباتمنالديني"النص

الحياةمنوضعفييكونونحينما،معينزمنفيمخاطبين

الوضعذلكغيروفيالزمنذلكغيرفيالاَخرونأما،معين

عليهميجبلذلك،النصيالخطاببهذامشمولينغيرف!نهم

بق.الساالمصدر(1)

ضوءفيالكريمللقرآنالمحاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/(2)

.9هاهـص043الأولىالطبعةسورلااليماندارالتفسيرضوابط
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إلىالمتجهالخطابظاهريقتضيهماغيرعلىالنصيفهمواأن

")1(.أوضاعهمغيرأوضاعوفي،زمنهمغيرزمنفياَخرين

اللغويبالتأويلالباحثينبعضُسماهماللعلمانييننشأكما

المتلقيخارجموضوعيامعنىتحمللااللغة"أنعلىالقائم

ص!انما،لهامستمعأوقارئكليحصلهأنيمكنبحيث،لها

بحسبمعنىمنالمتلقيذهنفيتثيرهماهواللغةمدلول

منالنوعبهذاالأخذمقتضياتومن")2(،الثقافيتكونها

الأحكامهذهلأن،الدينيةالأحكام"منكثيرتهدرأنالتأولل

هوفما،ثابتمعنىلهايكونلااللغويةالفلسفةهذهبمقتضى

غيرهمعندمطلوبغيريكونأنيمكنزمنأهلعندمطلوب

اَخر")3(.زمنأهلمن

النوعبهذاالأخذفيرأيهموضحازيدأبونصرحامديقول

الاجتماعيللسياقإلىالعودةأنتقديرنا"وفي:التأويلمن

أحكاموتحديد،والقوانينللأحكامالمنتجالسياق،الخارجي

السابق.المصدر(1)

.201صالسابقالمصدر)2(

.301صالسابقالمصدر)3(
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لأحكامالفهملاهاديادليلايمثلأنيمكن،ضوئهاعلىالنص

تأوبليأساسعلىلتطويرهاالإجتهادبابيفتحبل،فقط

العميقالتحليلخلالمنالأحكامنصوصقرأناصماذا،منتج

عنه-المسكوتمستوىتتضمنالتي-البنيةالنصوصلبنية

بوصفهاالأحكامتلكمنكثيرإسقاطإلىالقراءةقادتنافربما

.")1(تشريعاتضعمماأكثرقعاواتصفكانت،تاريخيةحكامااْ

التأويلالباحثينبعضُسماهماالعلمانيينعندنشأكما

لتحقيقإلاتشرعلمالشريعة"أحكاميعدالذيالمقاصدي

مقترفيلرحإلاتشرعلمالحدودفأحكاممقاصدها،

ومنعالعدالةمقصدلتحقيقإلايشرعلمالرباومنع،المعاصي

شرعي،حكمكلفيالأمروهكذا،للضعيفالقوياستغلال

فقط،مقاصدهافيبل،ذاتهافيقيمةالأحكامهذهتحملفلا

استنفذقديكونفإنه،مقصدهالأحكاممنحكمحققمافإذا

ملزما")2(.لبقائهمبررإذنيبقىفلا،أغراضه

إرادةبينالدينيالفكرالحمَيقةالسلطةالنصزيدأبوحامدنصر./)1(

.913صسابقمصدرالهيمنةوارادةالمعرفهَ

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)2(

.401صسابقمصدرالتفسيرضوابط
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قراءة"إعادةمفادهاالتيبلعيدالصادقدعوةتفهمهناومن

عكفالتيعنتختلفنظرةأحكامهإلىلننظرالعزيزالكتاب

النصبحرفيةأخذوابهاوالتي،القدامىالفقهاءعليها

إ")1(.؟؟إروحهوأضاعوا

الباحثينبعضسماهالتأويلمنضرثللعلمانيينونشأ

وأكانطبيعياالحديثالعلمإلىمنسوباالعلميالتأوبل

القوانينبعضأساسعلىالنصتأويل"يقعإذرياضيا،

اللغويةدلالتهاظواهرعنمعانيهلتصرفوالرياضيةالطبيعية

تقتضيهلمامخالفةأخرىمدلولاتوتحملعليهاالمتعارف

الديننزولمنذالمسلمينأفهامعليهاستقرتومااللغةظواهر

.(Y)"اليومإلى

ما،التأويلمنالضربلهذاتبعاالعلمانيينتأويلاتومن

حدالهاأنزعمإذ،والنواهيالأوامرشحرورمحمدبهتأول

ماوهو،والقتلالسرقةكأحكامفوقهالصعوديمكنلاأعلى

مركزالأحكامآياتفيجديدةقراءةوالتثمريعالقرآنبلعيدالصادق)1(

32.اصام999سنةطبحةتونسالجامعيالنشر

.11هصالسابقالمصدر)2(
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يمكنلاىأدنحدالهاأنكمابالتشديد،فوقهالصعوديمكن

يمكنلاماوهو،المحارممنالنكاحكتحريم،تحتهالنزول

ولكن،المحارمهذهلبعضتحليلابالتساهلتحتهالنزول

غيرالأقارببعضمنالزواجبمنعفوقهالصعوديمكن

بينإذا،والخالةوالعمة،العمكبناتالمحارممنالمعدودين

الإقتصادعلمبينأو،النسلعلىسلبيةآثارالذلكأنالطب

تجاوزذلكفييكونولا،الثروةتوزيععلىسلبيةاَثارالهأن

)1(.الأدنىالحدتحتنزولفيهليسلأنهاللَّهلحدود

القراَنغدا:المعنىبدلبالمغزىالأخذإلىالدعوة3/

غربيةنظريةكللتطبيقخصبامجالاللعلمانيينبالنسبةالكريم

التيالنظرياتهذهومن،أدبيةأودينيةالنصوصلقراءةناشئة

ضوئهاعلىالكريمالقرآنقراءةقصدالغربمنإلينانُقلت

زيدأبوحامدنصرد/وكان،المعنىعلىالمغزىتقديمنظرية

فيجادامر-يدعلىتعديلهابعد-النظريةهذهمروجيمن

54.صسابقمصدرمحاصرةقراءةوالقراَنالكتابشحرورمحمد()1

المحاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدود/صفحاتمنبحدهاوما

.1-1116هصسابقمصدرالتفسيرضوابطضوءفيالكريمللقرآن
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ذلك:فييقول،الدينيالنَصعنكتاباتهفيالعربيالعالم

خلالمنتعديلهابعدجادامرعندالجدليةالهرمنيوطيقا"وتعد

المفسرعلاقةإلىللنظرأصيلةبدءنقطة،ماديجدليمنظور

بل،فحسبالأدبونظرية،الأدبيةالنصوصفيلا،بالنص

أقدممنذالقرآنتفسيرحولالدينيتراثنافيالنظرإعادةفي

تأثيرومدى،الرؤىاختلفتكيفلنرى،الاَنوحتىعصوره

دلالةونرى،القراَنيللنص،ظروفهخلالمنعصركلرؤية

علىمعاالأدبيوالنصالدينيالنصفيالتفسيراتتعدد

الموضوعيةادعاءكانأيا،المعاصرواقعهمنالمفسرموقف

ذاك")1(.أوالمفسرهذايدعيهالذي

تكونهاسياقفيللنصوصالتاريخيةالدلالةيمثل"فالمعنى

محصلةأنهبمعنىمعاصر،طابعفذوالمغزىأما،وتشكلها

")3(.النصعصرغيرعصرِلقراءة

سابقمصدرالتأوللوآلياتالقراءةإشكالياتفلدأبوحامدنصرد/(1)

.94ص

الطبعةالقاهرةللنشرسيناالدينيالخطابنقدفلدأبوحامدنصرد/)2(

.391صام299الأولى
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فينظريتهعلىتطبيقيةأمثلةزيدأبونصرحامدد/ويقدم

التنزيل،عصرفيالقراَنياللفظعليهدلالذيالمعنىتجاوز

ميراثفيقرآنياالمقررعندفيقف،المغزىعنوالبحث

محددانصيباالأنثىأعطىقدالقرآنيالمعنىأنفيرى،المرأة

المعنىهذاعندنقفلاأفيجب،المطلقالمنعبعدالميراثمن

وهو،المغزىإلىنتجاوزهأنعلينابل،القرآنحددهالذي

)1(.نهايتهإلىالإنصافدربعلىلنسيرالظلمبعدالإنصاف

ومسخه،تحريفهبعدالقرآنيالتأوبلمصطلحاستبدال4/

تحريفهفيالعلمانيالاتجاهاستعان:أخرىبمصطلحات

هذهسلفعرفهالذيالقرآنيمعناهعنالتأودللمصطلح

"ضبابية"،أغلبهافيحداثيةمعاصرةبمصطلحات،الأمة

ترتبتنا،غيرتربةِفينبتتقدغربيةفكريةحمولةوذات

غيرأفكارِعنوعبَّرتعلمائنا،غيرأناسِعنوصدرت

علىوجرياالوافدِ،الجديدمحاكاةلموضةمجاراةَ،أفكارنا

ومن،تُعرفخالفْوقاعدة،للغالبِالمغلوبِتقليدقاعدة

.1-60ا.هصالسابقالمصدر1()
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،القرآنمصطلحاتبهااستُبدلتالتيالمصطلحاتهذه

فقيل:الوصفإليهاأضيفوربما"القراءة":مصطلح

"الهرمنيطيقا"،:ومصطلح"المعاصرة"،أو،(("الجديدة

التأويلأوالتفسيرإلىالمصطلحاتهذهأحياناوأضيفت

قيل:أو"،التأويلية"القراءةأو"،التفسيرية"القراءة:فقيل

عناوينتحملكتثوخرجتْ،"التأويلأوالتفسير"هرمنيطيقا

فيالباحثينعنايةَإليهاولفتتْالأنظار،إليهاشذت،بذلك

وغيرها.القرآنيةالدراساتحقل

التأويلمصطلحتجاوزبضرورةالعلمانيينبعضويصرح

اَثرنا.ولئن.".:قائلينذلكويبررونكليهما،والتفسير

مصطلحاستعمالإلىوالتأويلالتفسيرمصطلحيتجاوز

فييطرحأنيمكنلاالتأسيسيالنصمعالتعاملفلأنالقراءة

يتضمنفالنص،والباطنالظاهرثنائيةصعيدعلىنظرنا

فسِمةُ،المعانيمنمتناهيالاعدداأزليتهبحكمنظرياويحتمل

بالذاتالنقطةهذهوفي،قراءاتيستوعبتجعلهفيهلإطلاقا

فالوحي،البشريوالعالمالمقدسالفهكلامبينالتواصليقع

إنجازهيإنماوالقراءة،المنزلالكلامهواللفظفيمتج!ما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نأإلاتمثللكلوليس،للوحيالبشريالتمثلفهي،النص

لاجبراالمتشابكةومعطياتهماوالمكانالاَنبمقتضياتيتلبس

.لا)1(اختيارا

!جزصبما؟

منآيات:والمنهجالنصجدليةالقمرتيوالباجيعمرانكمال(1)

مصدرالدينيالنصقراءةفيكتابضمنانموذجالقمانسورة

49.صسابق
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الخامس8المطلب

القرأنيللنصالعلمانيينتأويلاتمننماذج

محكم"قراءة"فيالعلمانيالإتجاهمحاولاتكانت

علىأضفوهالذيالجديدالمنحرفالطرحمننابعةالتنزيل

للمصطلحالقراَنيةالدلالةعندهمغابتإذ،التأويلمصطلح

الحمُولةوحضرتِ،والترصدالإصرارسبقمع،وعمداقصدا

منطلقاتهاختلافعلىالعلمانيالإتجاهبهاتشبعالتيالجديدة

ذلك.غيرأمماركسيةأمكانتماديةالفكرية

الحكيم،الذكرلنصوصالتأويليةالنماذجبعضهناونورد

فهماالكريمللقرآنالمتناولالعلمانيالإتجاههذاتمثلالتي

.وتفسيرا

والرجل:شحرورمحمدتأوبلاتمن:الأولفيالنمو

تصحيحفيمنهجالهاتخذهقد،التأويلفيالحيلةواممع

ونصر،فيهتخصصالذيالعلموهو-الهندسةنظريات

أذهبَص!انْ،الكريمالقراَننصعلىتطبيقهاوحاولمقولاته

التفسير.فيالعلميالمنهجأصولَوخالفالمعنىذلك

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كتابه:فيعنواناالقدرسورةلتفسيرهشحرورمحمديعقد

سورةتأويل-التأويلمن"نموذج:بوسمهلماوالقرآنالكتابلا

الكتابصاحبأن،العنوانهذااختيارمنوواضحالقدر"،

فيالمرضيالمنهاجهوأنهمعتقد،بهآخذ،بالتأهـللمتثمبع

كتابهغلافمنذلكظهركما،معاصرةقراءةالقراَن"قراءة،

؟؟!!عنوانهمن

قولهفيالواردالإنزاللفظعندشحرورمحمديقف

مايؤولأنفيحاول!)1(،!اَتقَذرِلتَةِفِىأَنزَئةُ!إنَاَ:تعالى

الشيءدخولهوالإنزال"إن:فيقول،اللغويةدلالتهعليهتدل

غيرمسبقوجودلهيكوناْنإماوهذا،المدركاتعالمفي

حصلماوهذا...مدركافأصبحصيرورتهفيفتغيرمدرك

صيرورتهفيغُيرحيثالقدر،ليلةفيواحدةدفعةللقرآن

")2(.للإدراكقابلاأصبحبشكل

القدر"،"ليلة:قولهإلىذلكبعدشحرورمحمدينتقل

تحملأنهامنهاويفهم..".:فيقولمتأولا،عندهافيقف

.ارقمالاَيةالقدرسورة)1(

.02هصسابقمصدرمعاصرةقراءةوالقرآنالكتابشحرورمحمد)2(
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فيجاءتحيثالقدرمفهومأولالنأخذمعينا؟زمنياطابعا

وكنههالشيءمبلغعلىتدلوهيقدَر،منالعربياللسان

هوص!محمداأنوبما...نهايتهأيكذاقدره:يقال،ونهايته

النبي!عهدوفي،النبواتخاتمهووالقراَنالأنبياء،خاتم

فوصل،المبينالعربياللسانمرحلةإلىالعربياللسانوصل

وكايته")1(.مبلغهإلىالقرآنإنزال

مبينة،لغةعليهاتُسعفهلاالتيتأويلاتهفيشحرورٌويمضي

فيؤؤل،معروفالتفسيرضوابطمنضابظولا،مرويأثرولا

فيالظلاممنهالمقصودأنويرىالقدر،ليلةمنالليللفظ

)2(،الأولالكونيالانفجارفيالنورسبقالذيالوجود

"شهر".:لفظشحرورٌويؤول

الشهرةمنأنهفيرىشهر")3(،"ألف:تعالىقولهمن

حَتًىهِىَ!سَنَز:تعالىقولهفيالفجرلفظويؤوِّلL)4(لاشهاروا

.22-060هصالسابقالمصدر(1)

602.صالسابقالمصدر)2(

.3الاَيةالقدرسورة(3)

.602صسابقمصدرمحاصرةقراءةوالقراَنالكتابشحرورمحمد(4)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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موسمالموسمهذاأن"أي:ويقول!!)1(،اَلفَبزِمَظلعَ

مادامعامكليتجددسالموهو،لناالفهسلمهالقراَنإشهار

فيالأولىبالنفخةالموسمهذاوسينتهي،قائماالكونهذا

ليتشكل،الكونيلانفجارايحصلحيث،الساعةوقيامالصور

والنار،والجنةوالحسابالبعثفيهجديدكونٌأنقاضهعلى

اَلفَخرِ!مَظلعَ!حَتًى:فهمُأمااَلفَبزِ!،مَظلعَ!حَتَئ:قالولذا

.2c)؟؟!!"ساذجفهئمفهو،الصبحالشمسفجرأنهعلى

عنديقفالذيأركونمحمدتأوبلاتمن:الثانيالنموذج

يُحَرتُوقَوَلَااَلأَخِرِبِاَلؤَرِوَلَابِألقَهِيُؤمِنوتَلَااَئَذِدى!قئلُو(:آية

أُوتُوأاَلَذِلىمِنَاَلْحَقدِينَيَدِيؤُتَوَلَاوَرَسُولُإُألتَهُحَرَّمَمَا

وَقَاهـ!صَخغِرُوتَوَهُتميَوعَناَلجِزيَةَيُغطُو(حَتئال!تَت

ذَلِفَأدئَةِآبفائمَسِيحُاَلمجرَىوَقَالتَأدلَّهِاَبقعُرتزأئيَهُودُ

قنيصُقتلحَمت!فَرُو(أئَذِينَقَؤلَيُضَهِئُوتَبِافْوَ!ضقَوْلُهُص

.هالآيةالقدرسورة)1(

سابقمصدرمعاصرةقراءةوالقراَنالكتابشحرورمحمد)2(

602-702.ص
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أنه،التأولليةقراءتهبحسبفيرى!)1(،!يُؤلمخونَأَثاَدلَّهُ

بعينالأخذيقتضي،تاريخياتفسيراالاَيتينهاتينتفسيرينبغي

والصراعاتعندئذ،السائدةالتاريخيةالظروفالإعتبار،

مطلقِبامتلاكِالإيمانعلىالقائمةوالمجادلاتالعقائدية

)2(.للحقيقة

*!!

92-03.الاَيةالتوبةسورة)1(

الخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأركونمحمد)2(

م5002الثانيةالطبعةبيروتالطليعةدارصالحهاشمترجمةالديني

و.56.8ص
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لخاتمةا

99

النصوصدراسةمجالفيالمعاصرالعلميالبحثُكانإذا

الحديثالعصرفي"أصبحلأنه،بالتأويلالعنايةتنبغيأنهيرى

يعنيلاذلكف!ن")1(-الإنسانيةللعلوموالمحزك،الموخه

القرآنفيالواردةلإصطلاحيهْادلالتهإهدارالأحوالمنبحالِ

المفسرينأئمةوتصرفات!،النبيوحديثالكريم

الأمة.هذهسلفمنواللغويين

كماتعنيالكريمالقراَنفيللتأويلالإصطلاحيةالدلالةإن

التفسير،:الدراسةهذهمنالأولالمبحثفيذلكإلىأومأنا

ومرجعه.وأصلهالشيءحقيقةعلىالوقوفتعنيأنهاكما

تشهدآنفابعضهاذكرناحديثيةنصوصذلكفيوجاءت

.وتؤيدهلذلك

لمالمهديينوالاْئمةوالتابعينالصحابةمنال!لفأنَكما

موقعفيمنشورمقالالتأويلوآفاقالقرآنيالنصنصرجودةعاطف(1)

.altasamohالتسامحمجلة net17العدد.سحثا.
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القراَنيةدلالتهخلالمنإلاالتأويللمصطلحموظفينيُعرفوا

صراحة.عليهالمنصوص

بمعناهانحرفقدالمجازبدراسةالتأويلارتباطكانصىاذا

معناهعناللفظصرفيعنيصار-بحيثالقراَنيةالدلالةعن

لدىشاعإنماذلكفإنَّ-يحتملهخفيئمعنىإلىالظاهر

التأويل،معنىفيالقرآنيالمصطلحعنذَهَلَممنالمتأخرين

ولاسنةٍولاكتابِفيمنصوصايأتِلممعنىإلىعنهوحاد

رأيه.إلىويُطمأنّ،بقولهيُعتدُّصالحسلفكلام

منهجالهيخترعأنالمعاصرالعلمانيالإتجاهحاوللقد

القراَنية"،الظاهرة":بتسميتهعلىاصطلحمافهْمفيخاصا

الدلالةوِفْقأنهعلىلاالتأويلَفركِبَالقراَني(،"النصأو

عندالحادثالإصطلاحوفقعلىحتىأوالقراَنية،

إلى،وحروفهالنصعتبةتجاوزأساسعلىبل،المتأخرين

بمصطلحوحادوا،مواضعهعنالكلمفحرفوا،ومغزاهروحه

الأصلي.هـاطلاقهالأولمعناهعنالتأويل

()1(،)التأويلمصطلحمكان()القراءةمصطلحإحلاللعبةإن

=تخوفأيماالقرآنيالمصطلحمنالعربيالعلمانيالتياريتخوف)1(
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استلابِعنتنئمُاَخر،مصطلحبمعنىمصطلحمعنىواستبدال

أمممصطلحاتوراءولهثِ،الشخصيةفيوضعفِ،الهويةفي

لغوية.ولا،حضاريةبصلةإليناتمثلا

ن"1أرادوااليوم(الهرمنيطيقاداأو"التأويل!علماءكانوءاذا

سائرطائلتهاتحتتدخلمانعةجامعةنظرياتهمتكون

الكريمالقراَنذلكمنيستثنىأنينبغيف!نه!)1(،الإبداعات

ضمنمقغدةواَليات،الفهمفيخاصامنهجالهلأن،الكريم

أعمارهمالعلمأهلُفيهاأفنىالتيالتفسيروقواعدضوابط

وتأليفا.استنباطا

الهاديعلىوسلمالفهوصلىوأخيراأولالفهوالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلىالمنيروالسرإجالبشير

إحلالذلكفمن،الفرصةسنحتكلمااستبدالهإلىيبادرولذلك-

محلالمقدسالكتاب"مجتمعاتلمصطلحأركونمحمد

منالقرآنأركونمحمدانظر،الكتابأهلالقرآنيالمصطلح

.8.صسابقمصدرالدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسير

التيعلاماتمجلةنظريمدخلوالتأويلالتلقيعيادبنمحمد)1(

متاحالتأويلعنخاصعدد0/18991العددالمغربفيتصدر

.saidbengradبنكرادسحيدالمسؤولالمديرموقععلى net!ل!كح.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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والمراجحالمصادر

الكريمالقرآن

بيروتالعلميةالكبدارحزمابنالأحكامأصولفيالاحكام-

تارلغ.بلا

بيروتالعلميةالكتبدارالاَمديالأحكامأصولفيالاحكام-

.ام859سنةطبعة

المركززيدأبوحامدنصرد/التأويلواكياتالقراءةإشكاليات-

م.5002السابعةالطبعةالبيضاءالدارالعربيالثقافي

أحمدد/ونقددراسةالقرآنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاه-

م.8002الأولىالطبعةدمشقالثقافيالناقدمركزالفاضلمحمد

القاهرةالشروقدارعمارةمحمدد/للاسلامالماركسيالتفسير-

.اص422الثانيةالطبعة

دارحربعليالعربيةالثقافةفيتأوبليةقراءاتوالحقيقةالتأويل-

م.7002سنةطبعةبيروتالتنوير

محمدهيمإبراالمعاصرينوقراءاتلأصولييناضوابطبينالتأوبل-

الدراساتقسمالقدسجامعةإلىمقدمةماجستيررسالةبويداينطه

.منشورةغيرم1002الإسلامية
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تاريخ.بلابيروتالفكردارالترمذيسننشرحالأحوذيتحفة-

الإسلامتراثسلسلةشاكرمحمدمحمودتحقيقالطبريتفسير-

.القاهرةتيميةابنمكتبة

التيعلاماتمجلةعيادبنمحمدنظريمدخلوالتأويل-التلقي

متاحالتأويلعنخاصعددا01RRA/العددالمغربفيتصدر

.wwwبنكرادسعيدالمسؤولالمديرموقععلى saidbengrad. net

مكتبةشاكرمحمودتحقيقعباسابنمسندالطبريالآثارتهذيب-

.القاهرةالخانجي

للأزهرىِاللغةتهذيب-

كمالأنموذجالقمانسورةمناَيات:والمنهجالنصىجدلية-

سلسلةالدينيالنصقراءةفيكتابضمنالقمرتيوالباجيعمران

.ام099سنةطبعةللنشرالتونسيةالدارموافقات

.ص6014سنةطبعةسالمرشادمحمدتحقيقتيميةابنالصفدية-

تاريخ.بلابيروتالفكردارالترمذيسنن-

.Jbا104بيروتالفكردارمسلمصحيح-

.الباريفتحانظرالبخاريالإمامصحيح-

حزمابندارالطحانإدريسأحمدد/الكريموالقرآنالعلمانيون-

.ص4281ضلرياا
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رشدابنلاتصالامنوالحكمةالشريعةبينماوتقريرالمقالفصل-

8Rسنةطبعةبيروتالمشرقدار Iام.

تاريخ.بلابيروتالفكردارحجرابنالباريفغ-

/دعربيبنالدينمحىعندالقرآنتأوبلفيدراسةالتأوبلفلسفة-

الطبعةبيروتالتنويروداربيروتالوحدةدارزيدأبوحامدنصر

.امAArلأولىا

عبدأنموذجاالقرآنعلومفيالإتقانالدينيالتراثقراءاتفي-

موافقاتسلسلةالدينيالنص!قراءةفيكتابضمنالثمرفيالمجيد

.ام099سنةطبعةللنشرالتونسيةالدار

مركزبلعيدالصادقلأحكاماآياتفيجديدةقراءةوالتثريعالقراَن-

.ام999سنةطبعةتونسالجامعيالنشر

محمدالدينيالخطابتحليلالىالموروثالتفسيرمنالقراَن-

الثانيةالطبعةبيروتالطليعةدارصالحهاشمترجمةأركون

م.5502

التفسيرضوابطضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءات-

.اص043الأولىالطبعةسوريااليمانداركالومحمودمحمدد.

دمشقالأهاليشحرورمحمدمعاصرةقراءةوالقرآنالكتاب-

.ام299الرابعةالطبعة
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تاريخ.بلابيروتصادردارمنظورابنالعربلسان-

المركززيدأبوحامدنصرد/القرآنعلومفيدراسةالنصمفهوم-

.ام499الثانيةالطبعةبيروتالعربيالثقافي

مساعدد/والمفسروالتدبروالإستنباطوالتأوبلالتفسيرمفهوم-

.اص417شوالالثانيةالطبعةالرياضالجوزيابندارالطيار

دارعطاالقادرعبدمصطفىوتحقيقدراسةالحاكمالمستدرك-

.اص411الأولىالطبعةالعلميةالكب

دارعمروأبوالدينشهابتحقيقفارسابناللغةمقاييسمعجم-

.ام499سنةطبعةبيروتالفكر

مكتبةقراعةمحمودهدىتحقيقالأوسطالأخفشالقرآنمعاني-

اهـ.411الأولىالطبعةالخانجي

المغربالبيضاءالدارالعربيالثقافيالمركزحربعليالنصنقد-

ام599الثانيةالطبعة

القاهرةللنشرسينازيدأبوحامدنصرد/الدينيالخطابنقد-

.ام299الأولىالطبعة

الهيمنةوارادةالمعرفةارادةبينالدينيالفكرالحقيقةالسلطةالنص-

الطبعةالبيضاءالدارالعربيالثقافيالمركززيدأبوحامدنصرد/

.ام599لأولىا
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الينابيعدارتيزينيطيبوالقراءةالبنيةاشكاليةأمامالقرآنيالنص-

14سنةطبعةدمثمق 9 V.م

فيمنشورمقالنصرجودةعاطفالتأوبلوآفاقالقرآنيالنص-

.altasamohالتسامحمجلةموقع net!17العدد.سدحث.

إسلاميةمجلةالدينتاجمصطفىالتأوبلومشكلالقرآنيالنص-

.اص941خريفعشرالرابعالعددالرابعةالسنةالمعرفة
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...المستشرقينحقدبينالثريفالمصحفجمع

الشريفالمصحفجمع

)1(الحداثيينوجحودالمستشرقينحقدبين

701

البحثمقدمة

منباللَّهونعوذونستهديهونستعينهنحمدهلفهالحمدإن

لهمضلفلااللَّهيهدهمناْعمالنا،شيئاتومنأنفسناشرور

وحدهالفهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن

الرسالةبفَغ،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهدلهشريكلا

أتاهحتىجهادهحقاللَّهفيوجاهدلأمةاونصحالأمانةَوأدى

كثيرَا.تسليمًاوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللَّهصلىاليقين

منعنايةمحطيزالولاالكريمالقراَنكانفلقدبعدأما

ذإ،والداخلالخارجمنالمتربصينمنالإسلامأعداءقِبل

فهمهلطرقوتحليلَا،وتدوينهجمعهتاريخفينظرَاعليهأقبلوا

وكلاما،اياتهjj,طرقهفيقراءتهلوجوهودراسةً،وتفسيره

الحضارةفيومكانتهالشريفالمصحفمؤتمرإلىمقدَّمبحثٌ)1(

.ا!433الأردنالعالميةالإسلاميةالعلومجامعةالإسلاميهَ
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وصرفابلاغةلغتهعنوحديثا،ونقطهوشكلهرسمهعلى

والتنزيل،المبينبالكتاباتصاللهمماذلكغيرإلىونحوا

أونظرفيهلهموكانإلاجوانبهمنجانبايتركوالمإذ،الحكيم

.إرجافأو،تلبيسأوشبهةفيه،قولأو،رأي

القادحينمنالكريمالقرآنفيالناظرينطبقاتوتختلف

من،موتورينحداثيينومستغربين،حاقدينمستشرقينمنفيه

منواحدكلوتعلق،لادينيينوعرب،علمانيينمسلمين

بناءهامنهاويهدم،فيهايطعنالكريمالقرآنمنبزاويةهؤلاء

وكان،وأساسهاأصولهاولجتث،قواعدهاعلىيأتيأنهظانا

وظروف،ونقلهالقراَنجمعتاريخ،المهمةالزواياهذهمن

واحد.وديوانجامعكتابفيصارحتىوكتابتهتدوينه

القراَنإلىومستغربينمستشرقينمنالفريقيننظرُكانلقد

فهو،إنسانواختراعبشر،وضعمنكتابأنهعلىالكر.يم

وإذا،خسافمتهوروغلطة،كذابنزوة-وحاشاه-عندهم

والتكذيب،نقلهتاريخفيالقدحمنهماستحقكذلككان

ووصوله.ثبوتهلأساليبالصدرفيوالدفع،تدوينهلطريقة

والمستغربين،الطاعنينالمستشرقينمنذلكاقتضىولقد
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901...المستشرقينحقدبينالث!ريفالمصحفجمع

الإرجافوسلسلة،التكذيبأهبةلهيعدواأنالحاقدين

إلاثلمةولالها،روجواإلاشبهةتركواماإذ،والتلبيس

فيالفِرىتاريخمنيدعوالمأنهمكما،ووسعوهاضخموها

صححوهاإلاكذبةولا،جذعةأعادوهاإلافريةالكريمالقرآن

..ثبتوهاوأ

،الخرقلهواتسعالأمرُ،بهوجلَّ،الخطبُبذلكفعظُم

فيالمتصدرينمنللمخلصينلابدفكانالبلاء،بهوازداد

يشرئبلاحتىالبلاء،لهذاالتصديمنالشرعيالعلم

ماإلىويتفلت،الضبطعنالأمرفيخرج،بذاتهويعلوَ،برأسه

نهاية.ولا،عقبىلهتحمدلا

البحثهذاجاء،حالهوفضْح،البلاءهذارذفيومساهمةَ

منها:أخرىولأسباب،المتقدمللسبب

الموادبعضمقرراتإلىالبلاءهذاتسرّبُأولا:

منكثيرفيالعلميةالمستوياتبعضعلىالمفروضة

إسلامية.أمكانتعربيةًالعالميةالجامعات

الحداثيينمنالمستغربيننظرياتمنكثيرانتشار:ثانيا

كثيرفيواسعنطاقعلى،الهالكينواللادينيين،العلمانيين
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حوارية،برامجفيوالدوليةالعربيةالإعلامأجهزةمن

أسئلةحولالنقاشفيهايدارمستديرةوموائد،تثقيفيةوحلقات

والتغريب،بالحداثةالخاصةالراهنةالتاريخيةاللحظة

بالركباللحاقص!اشكاليات،والتخلفالتقدمونظريات

والتطور.المدنيةبأسبابوالأخذ،العالمي

فييطرلمالذين،الشبابالطلبةمنكثيرانخداع:ثالثا

فيهتطُلْولمعُودُهم،فيهيقْوَولمشاربهم،العلمهذا

تاريخبخصوصالجديدةالتغريبيينآراءمنبكثير-ممارستُهم

منهؤلاءيخرجهمابآخروانبهارهم،الكريمالقرآنجمع

شادهماوتنسفالقواعد،وتهدم،الثوابتتحظمنظريات

نأمنالكريمَالقراَنَهذاتحميوأسوارحصونمنالاْجدادُ

ويتسوَّر،يعلملامنعليهويتجاسر،يحسنلامنعليهيتسلط

لايفقه.منعليه

الذيالجليلالموضوعهذافيالكتابةفيلياللَّهخارولما

وفي،أس!اثسبيلأيَّأنظرُطفقتُ،عائدتُهوتغزُر،فائدتهتكثر

هذهفيصُغتهماذلكفيليفُتحالذيفكان،أشرعُطريقأفي

النحو:هذاعلىتسميتَهاأوردُالتيالمباحث

http://www.al-maktabeh.com



111...المستشرقينحقدبينالشريفالمصحفجمع

المصحفجمعفيالمستشرقينآراء:الأولالمبحث

وفيه:الشريف

منالمستشرقينموقف:الأولالمطلب:الأولالمطلب

وتدولنه.القرآنجمع

المصحفجمعمنالمستشرقينموقف:الثانيالمطلب

عنهما.اللَّهرضيوعثمانبكرأبيعهدعلى

القراَنترتيبمنالمستشرقينموقف:الثالثالمطلب

الكريم.

جمعبخصوصالحداثيينالتغريبيينآراء:الثانيالمبحث

وفيه:الشريفالمصحف

التغريبيالتيارتصورفيالكريمالقرآن:الأولالمطلب

الحداثي.

الكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف:الثافيالمطلب

.النبوةعهدفي

الكريمالقراَنجمعمنالحداثيينموقف:الثالثالمطلب

الصديق.بكرأبيعهدفي
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الكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف:الرابعالمطلب

.عفانبنعثمانعهدفي

السورترتيببخصوصالحداثييناَراء:الخامسالمطلب

الشريف.المصحففي

فيوالحداثيينالمستشرقينمنهجتقويم:الثالثالمبحث

الشريفالمصحفجمعمسألةتناول

جمعدراسةفيالمستشرقينمنهجتقويم:الأولالمطلب

الشريف.المصحف

فيالحداثيينمنالعلمانيينمنهجتقويم:الثانيالمطلب

الشريف.المصحفجمعدراسة

العلميةالاضافةتثريومقترحاتخلاصاتفيالخاتمة

فيه.المبحوثللموضوع

لاستقراءاعلىقائمامنهجا،بحثهأثناءالباحثسلكولقد

ا!صصحفجمعتاريخبخصوصوحداثيةِاستشراقيةلنصوصٍ

المرجعيةالمنظومةودراسةتحليلومحاولة،وحيثياتهالشريف

بينوالمقارنة،العلمانيةوالحداثيةالاستشراقيةللمدرسة
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فيهاالقولَسيَبْسُطالتيالنتائجأفضلإلىللوصولالاتجاهين

الخاتمة.في

فييباركوأن،البابهذامستغلقيفتحأنأَسألوالله

إلىويرشد،الصوابيلهموأنالجهد،فيويوفقالخطى

منه،والمستفيدفيهوالناظرقارئهالبحثبهذهينفعواْن،الحق

سيدعلىوأسلموأصليذلك،علىالقادرسبحانهإنه

الفهعبدبنمحمدسيدنا،المحجلينالغرونبي،المرسلين

الميامين،بيتهأهلمنالطاهرينالطيبينآلهوعلى،الأمين

العالمين.ربلفهوالحمد،المأمونينالشرفاءوصحبه
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115الشريفالمصحفجمعفيالمستشرقينأراء

8الأولالمبحث

الشريفالمصحفجمعقالمستشرقينأراء

الكريمالقراَنفيالكتابةعلىالمستشرقينإقباليكنلم

ممنتقريبهبغرضالأياممنيوم"فيتفسيروعلومتاريخا

نشربغرضأوالاسلامبدينالتعريفبهدفأوالعربيةينطقونلا

المستشرقينجهودكانت.ص!انما.الدينهذاعنصحيحةثقافة

"،العلميإالبحثبمصطلحعليهايُتسترأخرىلغاياتتُنفق

القرآنعنالمستشرقونحررهماتتبعناولو...و"الأكاديمي

إلىنصللكيوبحثعناءكبيرإلىنحتاجكناما...قرونخلال

وهوالقرآنيةالدراساتمعتعاملهميحكمظلالذيالمعتقد

أُشربوقدفالمستشرق،تعالىالفهكتابببشريةالتقليديةعتهمقنا

كتاباتهخلالمنيبرهنكيبدهاءيسعىالقراَنربانيةإنكارقلبه

عنيكشفونممنمتعصبتهمذلكفييستويالمعتقد،هذاعلى

إلىالدهاءقادهمالذينالمستشرقينأولئكمععلانيةَأراجيفهم

")1(.الملتويةالأساليببشتىالقرآنببشريةدعاويهمتغليف

=الرزاقعبدللدكتورالمسترقينكتاباتفيالتفسيرعلم)1(
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تصوراتمنكثيرفييزالولاالكريمالقرآنكانلقد

مصادرمن!الفهعبدبنمحمداستقاهماهوالمستشرقين

عقائدمنأو)1(،الخصوصوجهعلىونصرانيةيهوديةأجنبية

محمد!علْمطريقَنوكا،)2(قديمةأول!سلامصرةمعاأخرى

كانا.لذينوالرهبانُالأحبارُالقديمةوالمعتقداتالدياناتبهذه

بينالذيالمصحفأنأومكة)3(،فيبهميتصلأويلقاهم

وفتاويهمالفقهاءاَراءمنمتنُهتشكلإنمااليومَالمسلمينأيدي

و.97.8صهرماسإسماعيلابن-

لدائرةالحديثةال!شرةفيقرآنمادةمحررويلتشالمستثحوقيقول)1(

المبحثفيام819عامبالفرنسيةالصادرةالإسلاميةالمعارف

بأنتشحرنامدنيةآلِاتهناك...":،والقرآنأمحمد:بعنونهالذي

.وفياليهود.عنمعلوماتهاستقاءأجلمنبفعاليةيبحثمحمدا

قصصايأخذمحمدانرىأنعلينايصعبلاالمقاطعهذه

يعيدثم،والنصارىاليهودمنصةبخامتحددةمصادرمنومعلومات

81.صالسابقالمصدر"...القرآنفيذلكصياغة

والقراَنالمستشرقونانظرسنكليرالمستشرقبذلكيقولممن)2(

602.صعامربنيمحمدحسنأمينمحمدللدكتورالكريم

وجونوبلاشيرتسهيرجولدالمستشرقينمنالقولبهذايقولممن)3(

محمدحسنأمينمحمدللدكتورالكريموالقرآنالمستشرقوننوس

211.صعامربني
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117الشريفالمصحفجمعفيالمستشرقينآراء

كلودالمستشرقيقولكماالأولىالثلاثةالقرونخلال

جيليو)1(.

الكريمالقرآنعنهذهتصوراتهمالمستشرقونأيدولقد

بمظلةيستظلمنبمظهريظهرواحتىوذلك،الأدلَّةمنبجملةِ

وأصولهالإسلامعنبحوثهمفي"المنهجيالعلمي"البحث

عنالقرآنيالقَصصأن،زعمواالأدلةتلكومن،ومرجعياته

القراَنوأنُوالجديد)2(،القديمالعهدمنمقتبسقالسابقةلأمما

يستحيل،والعنكبوتوالنملكالنحللسورأسماءعلىاشتمل

ترتيب"طريقةوأن)3(،إلهيلوحيموضوعاتكونأنزعموا

القرآنمرويات.اختلاف900الصدد:هذافيجيليوكلوديقول)1(

فييرجع،الشاذةالقراءاتبخاصةمحمدأصحابتلقاهاالتي

قديمةتشريحاتتتضمنوشروححواشيلإدراجالحاجةإلىأصله

التاسعالهجريالثالثالقرنقبلجمعهمنالانتهاءيتململنص

انظر:."الميلادي

Claude Gillot L exOgOse du coran et les recherches

contemporaines in EncyclopOdie universalis corpus 6 548p

بنيمحمدحسنأمينمحمدللدكتورالكريموالقرآنالمستثصرقون)2(

212.صعامر

السابق.المصدر)3(
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يصعبمنطقيغيروتبويبهالبشر،صنعمنأنهعلىتدلآياته

أصلا")1(.آياتهترتيبكيفيةتبينمعه

الاعتقادهذاالكريمالقرآنفيالمستشرقوناعتقدولما

قدبلمحض)2(،أدبيأثرأنهاعتبارعلىإليهنظروا،الباطل

)3(،القديمالعربيالأدبيالتراثدونعدَّهمَنْبينهممنوجد

جمعهوظروف،تاريخهدراسةعلىمنهمالعديدأقبلولذلك

.اليومالمسلمونيقذسه،دفتينبينمقروءامصحفاصارحتى

بمختلفلاستشراقافيهأقبلمحدد،معينتاريخيُدرىلا

المصحفجمعتاريخعلىالكلامعلىواتجاهاتهمدارسه

العامةآرائهضمنذلككانوإنما،وكتابتهوتدوينه،الشريف

بيناللقاءحدثيومأولمنالأولىالإسلاممصادرحول

فينقاشيةوملاسنات،كلاميةمطارحاتفيوالغربالشرق

213.صالسابقالمصدر)1(

بنالرزاقعبدللدكتورالمستشرقينكتاباتفيالتفسيرعلم)2(

82.صهرماسإسماعيل

!القرآنرسالتهفينولدكهثيودورشيخهمالمستشرقينهؤلاءمن)3(

!.والتركيبالأسلوبحولنقديةملاحظات
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911الشريفالمصحفجمعفيالمستشرقيناَراء

تخصصاالاستشراقظهورومنذ،الميلاديالعاشرالقرن

أوروبا)1(.فيذلكتلتقرونفيمفردا

الدراساتفييكتبمستشرقيوجدأنيندرالحقوفي

المصحفجمعبخصوصمعينمعتقدأورأيلهليسالقرآنية

وعثمانبكرأبيعهدفيذلكبعدومارص!،النبيحياةفي

تكونقداستشراقيةدراساتوُجدتولذلك،عنهماالفَهرضي

يومأولمنالكريمالقرآنجمعتاريخبدراسةاعتنتعديدة

مصحففيعفانبنعثمانالثالثالراشدالخليفةزمنإلى

أشهرالدراساتبهذه"،وقامالإمام"مصحفب:وُسم

ثيودورالألمانيكالمستشرقمختلفةبلادمنالمستشرقين

Theodoreنولدكه Noldeke،كازانوفابولالفرنسيوالمستشرق

Casanova Paulجفريأرثرالإنجليزيوالمستشرق!ا.A Jeffery،

R,بلاشيرريجسالفرنسيوالمستمنَمرق Blmachا!،3ى3ح

Goldziherتسهيرجولدالأصلاليهوديالمجريوالمستشرق

لجمعفاتجهالمصحفتاريخفياليومَ"تخصصممنوغيرهم

للدكتورونقددراسةوتفسيرهالكريمالقرآنحولالمستشرقينآراء)1(

طيبةدارصفحاتمنبعدهاوما123/رضوانإبراهيمبنعمر

تاريخ.بلاالرياض
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مختلفمنأو،أوربامنسواءالممكنةالطرقبكلمخطوطاته

بمخطوطاتالمهتمينهؤلاءومن،الإسلاميةالدول

j+المصاحف ، Fredec Imbeه+Solangeإكسجامعةمن

rochesoisوبمرسيليا D1Fran(1لما.)

تاريخعلىتكلمواالذينالمستشرقينأغلبَينهزُكانولقد

منها:أسبابجملةُبزعمهمالمصحفتكوين

لذلكدهاتهموضعإذ،الكريمالقرآنتفسيرمحاولة:أولا

:خطواتثلاثعلىيقوممنهجا

جمعاالشريفالمصحفتاريخفيالبحثإعادة:لأولى"ا

..وتدوبنا

.المعتمدةالتفاسيرلأمهاتنقدبعمليةالقيام:الثانية

العلوممعطياتعلىاعتماداالقرآنتفسيرإعادة:الثالثة

")2(.الغربفيهيكماالمعاصرةالإنسانية

القرنمنالأولالربعخلالالمستشرقينعندالقرآنيةالدراسات)1(

هرماسإسماعيلبنالرزاقعبدللدكتورللهجرةعرالخاصى

137.ص

بن-الرزاقعبدللدكتورالمستشرقينكتاباتفيالتفسيرعلم)2(
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Iالث!ريفالمصحفجمعفيالمستشرقينآراء y I

جملةأغفلللمصحفعثمانجمعأندعواهمثانيا)1(:

يومإلىإليهيُطمأنبقولفيهاالفصلينتهلمالتيالقراءاتمن

هذا)2(.الناس

حتىالمسلمونتناقلهالذيالعثمانيالمصحف"أن:ثالثا

آراءإلىبعدفيمااحتاجلذلككاملا،تدوينهيكنلماليوم

بعضعلىحرصاوذلك،والمنسوخالناسخلبيانالفقهاء

الرجم!)3(.كعقوبةالمصحفيتضمنهالمالتيالتشريعات

القرنحتىللمراجعةخاضعاظلَّالمصحفهذاأن:رابعا

)4(.الميلاديالعاشرالهجريالرابع

.01.صهرماسإسماعيل=

كتاباتفيالتفسيرعلممنمستفاديليهوالذيالسببهذا)1(

.201صهرماسإسماعيلبنالرزاقعبدللدكتورالمستشرقين

(ClaudeGillot L exegese du coran in Encyclopedie universalis (Y

corpus 6 547p j

804-504.A.T Welch, ALKURAN, in Ency - de L Islam, Tome5 P.

)3(Claude Gillot L exegese du coran in Encyclopedia universalis

.corpus6 547p

34.صبلاشيروتأثيرهوترجمتهوتدوشهنزوله:القراَن)4(
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تاريخمنالمستشرقينمواقففيالقولتقسيمويمكن

ماإلى-شبهاتهممنعليهوقفتُلما-تبعاالشريفالمصحف

يلي:

وتدوينه.القرآنجمعمنالمستشرقينموقف-

أبيعهدعلىالمصحفجمعمنالمستشرقينموقف-

عنهما.القَهرضيوعثمانبكر

الكريم.القرآنترتيبمنالمستشرقينموقف-

!ص!3،لا
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:الأولالمطلب

123

وتدوينهالقرآنجمعمنالمستشرقينموقف

القراَنجمعمسألةحولالمستشرقونكتبهفيماالمتأملإن

الدعاوىمنجملةإلىالبحثُبهيُفضي،وتدوينهالكريم

ومدارسهاتجاهاتهبمختلفالاستشراقلهاروَّجوالشّبهات

منها)1(:

ألاستشراقحاول:القراَنتاريخقضيةغموضادعاءا/

جمعاالشريفالمصحفتاريخفيالغُموضوجوديدَّعيأن

سلامةفيالقدحُلهيصحَّحتىوذلك،لآياتهوتدوينالسُوره

ومن،والنقصانوالزيادةالتحريفمنالقراَنيالنَّص

ولتش،القضيةهذهبغموضصرحواالذينالمستشرقين

غيريزاللامحمدوفاةبعدالقراَنتاريخن"1:يقولالذي

مرللقرآنالقانونيةأوالرسميةالنسخةإعدادوإن،واضح

القراَنجمعمنالمستشرقينمواقفمنمستفادةالعناصرهذه)1(

.4صكافيبكرأبوللدكتورونقدعرضوترتيبهورسمهالكريم
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لكلمحددتاريخوضعيصعب،تطورهاعبرمراحلبثلاث

كانالقراَنأنهوالمسلمينبينالسائدالاعتقادوإن،منها

اللَّه-صلواتالنبيحياةأثناءكُتبثم،شفهيةبطريقةمحفوظا

مرةلأولورُتبجُمععندما،بقليلموتهبعدأو-عليهوسلامه

المصحفأوالامامالنسخةظهرتثم،الصحابةبواسطة

(.1"لمحبه")عفانبنعثمانالخليفةعهدفيالإمام

غموضاالقرآنجمعقضيةفيالاستشراقوجدولما

"ومن:ولتشقالكماتعقُّدهامدعيافيهاالكتابةاستصعب

ليستالقرآنتاريخكتابةاعادةمهمةأننلاحظف!نناجانبنا

المصادرلأنوذلك؟الحقيقةفيتعقيدَاأكثرهيبل،سهلة

المختلفة،النصيةالأشكالمنالآلافعلىتحتويالقديمة

دا)2(.المستشرقونيعرفهمخطوطأيفيتوجدلاوالتي

فيالواردةالأخبارمنالمنقولصحةعدمادعاء2/

.بعمود404صالإسلاميةالمحارفدائرة(1)

للدكتورتحليليةنقديةدراسةلاستثراقياالمنظورمنالكريمالقرآن)2(

القرآنجمعمنالمستشرقينمواقفو143صليلةأبومحمدمحمد

.هصكافيبكرأبوللدكتورونقدعرضوترتيبهورسمهالكريم
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بالنقلالشريفالمصحفجمعأخبارإلينانُقلتلقد:الجمع

إعضال،ولاانقطاعشائبةتشوبهلاالذيالصريحالصحيح

صحيحةأخبارافكانت،وضاعولاكذابلوثةتلؤثهولا

القرآنبأنتناديالنهار،رابعةفيالشمسنصوعناصعة

لهوصيانة،لهحياطةوجمعهوتدوينهبنقلهلأمةااعتنتالكريم

حفظهوعلاجلالفهضمنالذيللوعدإنجازاالتزيد،من

فلما!)1(،!لَجَفِالونَاَلذِكرَلَ!نَالَهُنَزلنَا!إنَانَخنُ:قالعندما

اللَّهكتاببهاأحيطالتيالعنايةهذهعلىالاستشراقوقف

الأخبارهذهفييقدحأنحاول،لاَياتهوجمعا،للفظهنقلا

مكانته،يجرحأنإلىمنهسعيا،ذلكتفيدالتيالصحيحة

به.المسلمينثقةَويزعزع

ادعاءالمستشرقينأكثرمنولتشالمستشرقكانولقد

علىاشتملتالتيالصحيحةالأخبارهذهمثلعلىللضعف

"إن:يقولإذ،الشريفللمصحفالمباركالجمعتفاصيل

تارلخيا،صحيحةأنهاعلى)2(الرواياتهذهقبلواالمسلمين

.9رقمالاَيةالحجرسورة)1(

من-وماكاناليمامةأهلمقتلفيثابتبنزيدروايةولشيحني)2(
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صعبةمشكلاتهناكأنمع،فيهلاشكحقفيهاماوأن

الأحاديثكتبفيأخرىرواياتتوجدحيث،بهاتحوط

")1(.الحديثهذاموضوعتناقضالمعتمدة

الضعفادعاءفيولتشالمستشرقينمنجماعةوشماير

بينهمومن،الكريمالقرآنجمعأخباربعضعلىوالاختراع

يبدونالذينوبروكلمان،وإسكواللي،كتانيالمستشرق

إلىالداعيالسببكونهاوفياليمامةموقعةفيكثيرةشكوكا

كانالحَفظةمنفيهاماتمنأنبدعوى،الكريمالقرآنجمع

)2(.المنقولةالرسميةللروايةخلافاجداُّقليلا

نألاستشراقايرى:الكريمالقرآنتدوينتأخرادعاء3/

بنعمروموافقةذلكبسببالصديقبكرأبيعهدفيالقرآنجمع=

.القرآنفضائلكتابالبخاريفيوالحديث،الخطاب

للدكتورتحليليةنقديةدراسةالاستشراقيالمنظورمنالكريمالقرآن()\

جمعمنالمستث!رقينومواقفهاو.914صليلةأبومحمدمحمد

.هصكافيبكربوأللدكتورونقدعرضوترتيبهورسمهالكريمالقرآن

للدكتورتحليليةنقديةدراسةلاششراقياالمنظورمنالكريمالقرآن(2)

القرآنجمعمنالمستشرقينومواقف158صليلةأبومحمدمحمد

.6صكافيبكرأبوللدكتورونقدعرضوترتيبهورسمهالكريم
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127وتدوبنهالقرآنجمعمنالمستشرقينموقف

جمعهوتأخر،!ح!النبيعهدعلىمدونايكنلمالكريمالقراَن

وفاةبعدمتأخرزمنإلىكاملتامومصحف،جامعديوانفي

قالواالذينالمستشرقينومن،الدعوةونبي،الرسالةصاحب

صحيحا،العلمفيمذهباواعتقدوه،لهوروَّجواالرأيبهذا

المسلمينكتابهو"القرآن:أنيرىالذيلوبونغوستاف

الناظموالسياسيوالمدنيالدينيودستورهم،المقدس

أنزلأنهمعالارتباطقليلالمقدسالكتابوهذا،لسيرهم

كانصىان-الكتابهذاوأسلوبمحمد،علىاللَّهمنوحيا

كثيرا،السياقفاقدالترتيبمنخال-أحيانابالذكرجديرَا

تبعَاكُتبفقدتأليفهكيفيةفيالنظرلدىهذاتفسيروشمهل

معضلةمحمدَااعترضتماف!ذا،بالحقيقةالزمنلمقتضيات

ولم،القراَنفيذلكودوَّن،لهاحلاُّجديدبوحيجبريلأتاه

محمدًاأنلأمراوبيان،محمدوفاةبعدإلانهائياالقرآنيُجمع

فلماالواحد،الأمرعننصوصعدةحياتهفييتلقىكان

قبولعلىالثالثخليفتهحملوفاتهعلىسنينعدةانقضت

والقرآن،الرسولأصحابجمعهمابينمقابلانهائينص

،آياتمنمؤلفةسورةوكلسورةعشرةوأربعمئةمنمؤلف
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")1(.الدوامعلىاللَّهباسمفيهايتحدثالذيهوومحمد

يرىإذ،وسوردالبلاشيرالمستشرقينهؤلاءمنأنَّكما

الفترةفيإلايكنلمالكريمللقرآنالفعليالتدوينَاْنالأول

"الاَثاربأنالثانييرىبينما)2(،المحمديةالهجرةبعدالمدنية

بالكتابةالقرآنيةالاَياتتقييدعدمعلىتدلنفسهاالإسلامية

بل،كاملمجموعضمنضقهاهوولا،محمدالنبيرقابةتحت

علىامتدَّالذي،الوحينهايةعنلإعلانباوفاتهقبيلفقطاكتفى

القراَنجمعمنالمستشرقينومواقف11صهالحربةحضار)1(

9.و8صكافيبكرأبوللدكتورونقدعرضوترتيبهورسمهالكريم

إلى"الحاجة92:ص....تدوينهنزولهالقراَنفيبلاشيريقول)2(

نأوعلى،المدينةفيمحمدإقامةبعدإلاتنشألمالقرآنكتابة

،والأخرىالفينةبينإلايبدوفيماتظهرلمالتدوينإلىالحاجة

تثتملالتيالنصوصلجضشخصيتحمسعنتنثأكانتوربما

النبيشجعولقد،هامةيرونهاكانواتثمريعيةأحكامأوأدعيةعلى

لمحإنحالأيوعلى،واجبةيجعلهالمولكنه،هذهالتدوينحماسة

علىمختلفاكانكما،للاختلافومثيراجزئياكانالتدولنهذا

وانظر."التدوينلذلكالمستعملةالموادثباتعدمبسببالأخص

المَراَنفيالفرنسيينالمستث!رقينآراءفيالرأيلهذامتينانقدا

.702بعدهاوماصنصريأحمدللدكتورالكريم
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")1(،لاقتضاءاتاحسبنجوماتبليغهوتم،طويلةسنواتفترة

وشجاعة:ثقةبكلنولدكهالألمانيالمستشرقينشيخويقول

لكS،بديهيأمرالنبيأيامفيكاملاجمعقدالقرآنيكونلا"أ

المسرحمنمتوقعوغيرمفاجئبشكلاستدعياللَّهرسولأن

.")2(لأرضيا

منوفقدتضاعتقدالكريمالقراَنمنفقراتأنادعاء/4

المستشرقونيكاد:اليومالمسلمونمنهيقرأالذيالمصحف

القراَنهوليس،إليناوصلالذيالمصحفهذاأنَّعلىيتفقون

جمعماإنَّبل،رس!محمَّدعلىأنزلالذِّيالكاملبنصهالكريم

أشياء،منهسقطتقدعفانبنوعئمانالصديقبكرأبيعهدفي

فيوجودهاالمفروضمنكان،نصوصالوحيمنفضاعت

بهذاالقائلينالمستشرقينهؤلاءبينومن،الحاليالمصحف

صراحةيقولالذيماسيههنريالفرنسي،المستشرقالرأي

.")3(كلهالوحييتضمنلاإليناوصلكماالقرآنإن":جهارا

عرضوترتيبهورسمهالكريمالقرآنجمعمنالمست!ثمرقينمواقف)1(

.9صكافيبكرأبوللدكتورونقد

.24.صلنولدكهالقرآنتارلخ)2(

!:ماسيههنريعبارةنص)3(
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بهذاالقرآنتاريخفيكتابهفقراتبعضنولدكهولعنون

((،محمدإلىأوحيمماالقراَنلايتضمنهn)ما:الصارخالعنوان

منمسبَّقافهمهقدماتفيدالتيالأخبارمنجملةتحتهويورد

"11(.الكريمالقرآنمنبهمقروءغيرجزءضياع

محمدمذهب"أنكازانوفاالفرنسيالمستشرقويؤكد

،ياتالعنابأكبرسُترلأقلاعلىفهوزئ!قديكنلمإنالحقيقي

أباحثتالتيهيبعدفيماسأشرحهاالتيالبسيطةلأسبابانوأ

النصإلىأيدهمايمداأنعلىبعدهمنعثمانثمأولابكر

جعلحدابلغتبمهارةحدثقدالتغيروهذا،المقدس

مستحيلا،)3(.يكونأنيشبهالأصليالقرآنعلىالحصول

لكتابتحقيقهفيجفريأرثرالإنجليزيالمستشرقوأورد

-repeter le Coram tel qu' il nous estس!اfautأاSans doute

Parvenu ne contient pas la totalite des

""revelations

.ynصالكريمالقرآنفيالفرنسيينالمستثرقينآراءانظر

232.-021صالقراَنتاريخ)1(

بنيمحمدحسنأمينمحمدللدكتورالكريموالقرآنالمستشرقون(2)

273.صعامر
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وهو،التحقيقمنالثالثالقسمفيداودأبيلابنالمصاحف

أنهادعىالكريمللقرآنمخالفةوسورا"اَياتالإنجليزيالقسم

معيناكتابالنايبينأندونوالقراءاتالتفسيركتبمننقلها

فيوألحقهكتبهلمانموذجايليوفيما،إليهالرجوعيمكنحتى

مطهرةصحفايتلوإليهمالفه"رسول:وزوراكذباالبينةسورة

الدينأقومإنوالنصرانيةاليهوديةورأيت،قيمةكتبوفيها

لما)1(.يكفرهفلنصالحايعملومن،مشركةغيرمسلمةالحنيفية

اجتهد:أصلامنهليستالقرآنفياَياتوجوددعوىه/

أيديبينالذيالمصحفأنيُثبتأنفيالاستشراق

ونقلهصح!النبيقرأهالذيالقرآنهوليس،اليومالمسلمين

ليستأشياءُفيهوُجدتقدمصح!إنهبل،بعدهمنالصحابةُ

مستمراالبحثزالوما،تعرفليستلأغراضمنه،

الذينالمستشرقينهؤلاءومن،وأسرارهاكوامنهالاستجلاء

المستشرق،الزمنمنلفترةعنهودافعواالرأيهذااعتقدوا

"اْن:ب"القرآن"تاريخ:كتابهفيصرحالذينولدكهالألماني

مكتبة917صالإنجليزيالملحقداودأبيلابنالمصاحفكتاب)1(

بغداد.المثنى
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لمجموعاترموزهيهـانما،القراَنمنليستالسورفواتح

يوجدأنقبلالأولينالمسلمينعندكانتالتيالصحف

لصحفرمزَاكانالميمحرففمثلا،العثمانيالمصحف

بنسعدلصحفوالصاد،هريرةأبيلصحفوالهاء،المغيرة

لملكيةإشارةفهي،عثمانلصحفوالنون،وقاصأبي

طولألحقهاثمسهوَا،مواضعهافيتركتوقدالصحف

1قرآنافصارتبالقرآنالزمن ( a.)

لدنمنواسعاترحيبانولدكهمنالرأيهذالقيولقد

عنهتراجعقدالرجلأنرغم،المختلفةالاستشراقمدارس

عنمقالهفيلوتنشرهماعلىاعتمادامغايرارأياوأبدى

مف!را)3(.الطبري

kW*صهي

303.صالقرآنتاريخ)1(

تحليليةصنقديةدراسةالاستثمراقيالمنظورمنالكريمالقرآن2()

(Yry,rr.
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الثاني8المطلب

عهدعلىالمصحفجمعمنالمستشرثينموثف

عنهما.اللَّهرضيوعثمانبحرأبي

بكرأبوالخليفتانبهقامالذيالجادالرائعالعملكان

وصلماتجاهعنهما،الفهرضيعفانبنوعثمانالصديق

علىالمسلمينجمعمن،الكريمالقرآنصحفمنإليها

-!الفهرسولقلبعلىفيهمانصأنزلالذيهومصحف

الشبهاتحِيكتِإذالأنه،للمستشرقينوانتقادنظرمحط

مثاله،علىبعدهأحديعمللمالذيالعملهذاضدوالأباطيل

المسلمونمنهيقرأالذيبالمصحفالثقةإسقاطحيمئذسهُل

الثوابت.وثابت،الأقداسقُدسويعدونه،اليوم

ماتفاصيلإلىالغربيالاستشراقجهودُاتجهتوهكذا

بنوعثمانالصديقبكرأبيجمعظروفعنأخبارمنورد

منبالشبهةورمياواعتراضانقداوحيثياتهذلكوأسباب،عفان

معللحقتخليطا،تدقيقغيرمنللفريةودسا،تحقيقغير
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الباطلة،للأراجيفوترويجا،القاتللل!ئمونفثا،الباطل

..الواهيةالعناكبلبيوتونسجا

تجاهالخبيثةنواياهعنالإفصاحإلىالاستشراقبادرلقد

لاالتيالأمةطبقاتقِبلمنالمباركالشريفالجمعهذا

لسانهعنعئرمنْأصدقولعل،ضلالةعلىتجتمعأنيمكن

الذيتسهيرجولدالمجريالمستشرقهوذلكبخصوص

دينيةطائفةبهاعترفت،تشريعيكتابيوجد.فلا.".:قال

فينصهيقدم،بهموحىأومنزلنصأنهعلىعقديااعترافا

وعدمالاضطرابمنالصورةهذهمثلتداولهعصورأقدم

القراَندا)1(.نصفينجدكما،الثبات

.4صتسهيرلجولدالإسلاميالتفسيرمذاهب)1(
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اْولا:

135

الصديقبحرأبيجمعمنالمستشرقينموقف

شرُفالذيالجمععدَّمَنالمستشرقينمنوُجدلقد

تدوينمراحلمنثانيةمرحلة،بهبالقيامالصديقبكرأبو

واقعُهوكماالقرآنلجمعأولىمرحلةوليس،الكريمالقرآن

هذاتاريخمنالناصحةوالعقليةالخبريةبالأدلةمؤيَّداالحال

الاَفلالرأيهذاإلىذهبوممن،الشريفالمصحف

أبيالخليفةجمع"إن:يقولالذيبلاشيرالفرنسيالمستشرق

هذاسببوأن،القرآنتدولنمنالثانيةالمرحلةيمثلبكر

القتلاستحرأنبعدالقرآنضياعمنالخوفإلىيعودالجمع

(1)1(.اليمامةمعركةفيالقراءمنكبيرةبطائفة

الأولالجمحهذاتفاصيللبحضالاستشراقوانبرى

والفِرية،للشُّبهةمروِّجاقادحا،بالباطلالحقملبِّساالمبارك

بكرأبياختيارفيل!هثابتبنزيدأهليةفيالطعنذلكفمن

)1(02Le Coran que Sais je p
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جمعاأثمرالذيالمباركبالعملبالاضطلاعلهالصديق

بنزيدكفاءةفيوولتشبلاشيريشككإذموَفَّقا،مسَدَّدا

زيداختيارمنبكرأبينيةفيالريبةمنظلالايلقيثمثابت

وأخبرأسنُهومنفيهمكانوقد،النساخمنغيرهدون

؟؟وأعلمبالموضوع

!!!ه!كأ

)1(33-Introduction au Coran 32p

نقديةدراسةالاستشراقيالمنظورمنالكريمالقرآن:أيضاوانظر

.915صتحليلية
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ثانيا8

137

عفانبنعثمانجمحمنالاستشراقموقف

لهذهالعظمىعفانبنعثمانمأثرةهيهذهكانتولما

انبرىالبيضاء،الناصعةويده،الكبرىوحسنته،الأمة

المطاعنمنجملةذلكمنفكانفيها،للقدحالاستشراق

الواحد:تلوواحدانسوقها

المستشرقفهذا،الجمعمنعثمانكرضفيالتشكيكا/

هذابعملهسياسيهدفلعثمانكانo)أنهيرىماسيهالفرنسي

قدوكان،بجهدالخلافةإلىوصلفقد،الدينيالهدفيعادل

")1(.المقدسللكتابيتغيرلانصاب!قرارهمركزهعزز

الشخصيةالمصاحفإحراقهفيعثمانقرارفيالطعن2/

)2(،للمقدساتتدنيساذلكبلاشيريَعذُإذ:الجمعتمامبعد

الصحابةمصاحففيوقعمابتتبعالاستشراقاعتنىولذلك

)((78.L Islam; p

(Introductionau Coran.06-57p (Y
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البحوثفيهوألفواذلكونشروا،اختلافاتمنالفردية

له)1(.وترويجا،بالباطلإرجافا،والدراسات

منبركةهوالذيالامامالمصحفقيمةفيالطعن3/

يكتمللمبلاشيريرىكمافهو:الأمةهذهعلىعثمانبركات

استعملهالذي-بزعمهالخطفنمط،كثيرةجوانبفي

بدائيا)3(.يزللمالناسخون

لمناقصاكونهحيثمنالإمامالمصحففيالطعن4/

"حاولفمثلاح!:محمدعلىالمنزلعلىجممععلىلشممل

عليبينوهميصراعخلقالفرنسيينالمستشرقونبعض

لهميتسنىحتىالمصحفمسألةفي،عنهمااللَّهرضيوعثمان

")3(.العثمانيبالمصحفالاعترافرفضواالشيعةإنالقول

ذإسميثوآجن!منجاناألفونسالمستشرقانذلكفيألفممن)1(

قديمةمصاحفثلاثةمن"أوراق:بفوانكتاباام419شةفينشرا

،(1اختلافاتمنقائمةمعالعثمانيللمصحفسابقهَتكونأنيمكن

74-2اصالإسلاميالتفسير"مذاهب:كتابهفيتسهيرلجولدأنكما

الفردية.المصاحففيالموجودةالزياداتب!ثباتعناية

(Introductionau Coran06-57P (Y

232.صالكريمالقرآنفيالفرنسيينالمستشرقيناَراء)3(
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نأيؤكدونالشيعة"إنالصدد:هذافيبلاشيريقول

،عثمانبأمرحذفتقدوعائلتهبعليتتعلقالتيالمقاطع

ويعتبرون،المقاطعبعضتلاحمعدمإلىذلكفيويستندون

خلفه،إلىإمامكلمنسراانتقلقدالأصليالنصأن

دا)1(.المختفيالإمامظهورعندالنهايةفيوسيظهر

ص!**

)1(L Islam; 97P
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الثالث:المطلب

141

الحريمالقرآنترتيبمنالمستشرينموقف

المستشرقونأثارهاالتيالقضاياأهممنالقضيةهذهكانت

الإنجليزيالمستشرقعَدَّحتى،الشريفالمصحفبخصوص

الزمنيالترتيب*دراسةPearsonَلبيرسوندوكلاسجيمس

بعيدحدّإلىمحفوظاحقلاالحاضرالحصرفيللقرآن

-(1)

القضيةبهذهلاستشراقااهتمامتاريخويرجع،لمحين-*

المعتنونشرعحيث،الميلاديالتالممعالقرنأواسطإلى

بطرقمستعينينالمعضلةهذهحلّفيالشرقودينفكربدراسة

؟)2(!جديدة

"مدرسةب:سمِّيماالشهيرةالدراساتهذهمنوكان

3riodesscoleىL"الأربعةالمراحل des quatresوضعالتي

G.فيل.غوستافلألمانياالمستشرقأساسها Weilكتابه:في

)1(Ibid; TomV; 416p

(Islamologie; .006p (Y
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تاريخفيهخفنوالذي"،القرآنإلىنقديتاريخي"مدخل

ئلاثةموظفا،الخاصالزمنيترتيبهوقدَّمالكريمالقراَن

منالاَياتبشكلويعتني،أسلوبيطابعذو:الاْول:معايير

التيوالوقائعالأحداث:الثانيوالاختصار،البسطحيث

يعتني:الثالث،معارضيهمن!ح!محمدموقفحددت

كتحديد،معنويرابطيجمعهاالتيالعضويةبالنصوص

معالعلاقةبيانأو،الغذائيةالمحرماتبيانأوالدينيةالشعائر

)1(.والنصارىاليهودمنالكتابوأهلالوثنيين

القراَنتاريخكتابهفينولدكهالألمانيالمستشرقوتابع

التعديلاتبعضوأضافالمعايير،هذهفي.فيلغوستاف

الكريم،للقراَنثلاثةمراحلعنتحدثحيث،الطفيفة

،الرسولحياةمنلأربعاالسنواتفيهاتطابقالأولىالمرحلة

لغتها،وحماسيةقصيرةسورالمرحلةهذهوسور

والسادسةالخامسةالسنةتشملالثانية.المرحلة..احتفالية

عنحكاياتفيهاالمرحلةهذهوسور،مكةفيمحمدلعمل

السنةمنالثالثةالمرحلة،للمؤمنينومواساةالسابقينالأنبياء

)1(Ibid; TomV; 41p
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معالبائدةالأممعنقصصفيها،العاشرةالسنةإلىالسابعة

)1(.أنبيائهم

فينولدكهبجهودبلاشيرالفرنسيالمستشرقنوهولقد

،النزولحسبزمنياترتيباالشريفالمصحفترتيبإعادة

الاَنمنممكناأصبحومدرستهنولدكهبفضل"إنه:وقال

عنيعرفهأنيجبماالمطلعغيرللقارئنوضحأنفصاعدا

اطلاعهعندينتابهالذيالقلقوليتخطىبنوعيتهليفهمه،القراَن

(1)2(.الغموضعليهيغلبنصعلى

المسلمينإعراضسبب-تعصباالمستشرقينبعضويعزو

العربيأصلهمإلىالنزولوفقترتيباالمصحفترتيبعن

البولونيالمستشرقفهذاوالترتيببالتنظيميؤمنلاالذي

لهذاتفسيرعننبحثأننالي"يبدو:Kazimrskaكازيمرسكي

والتنظيمالترتيبروحغيابأنهووالواقع،جدابعيدزمنفي

.بالتأكيد....الحقيقيالتفسيرهو،العربعندواضحجد

سنة003Iمنأكثرمنذمحمدأصحابمننطلبأنيمكنلا

)1(Islamologie ; 206-006p

)2(Je .21p Le Coran que Sais
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.")1(نظامهملتركالأوانآنولكن،للترتيبعلميةنظريةتبني

ضرورةعلىوأطروحاتهمالمستشرقينأنظارتتفقوتكاد

وقعص!انجديدا،ترتيباالشريفالمصحفترتيبإعادة

"إن:يقولماسيههنريفهذا،ووسيلتهذلكطريقةفيالخلاف

نأيستطيعلاورفاقهزيدتبناهالذيالاصطناعيالترتيبهذا

2(.")المفكرةالنفوسيرضي

Simonجاركايالفرنسيالمستشرقسيمونوعذ Jargy

:قاللأساساهذاوعلى،متناقضافوضوياكتاباالكريمالقراَن

الأخير")3(.مننبدأبمعنىمعكوساالقرآنقراءةمن"لابد

ترتيبسبيلفيمضنيةجهودمنالمستشرقونبذلهماومع

اعترفمنهمأنصفمنأنإلانزوليا،ترتيباالكريمالقرآن

بقبولتحظى،مرضيةنتائجإلىالأمرهذافيالوصولبصعوبة

(.)ْالدقةمنكبيرقسطلهايكونأو)"(،المسلمينالعلماء

)1(.CoranTome premier91p

(LIslam;.81p (Y

)3(47.L Islam et Chretiente p

)4(.ean055pذLe Coran; preface .J Gro

)5(.EncyclopediaGenerale Larousse; 055p

http://www.al-maktabeh.com



145الث!ريفالمصحفجمعبخصوصالحداثيينالتفريبيينآراء

الثاني8المبحث

الشريفالمصحفجمعبضوصالحداثيينالتغريبيينآراء

العشرينالقرنمطالعفيوالإسلامالعروبةبلادفينشأ

العلومفيالبحثبمناهجأُعجبواالذينالمثقفينمنجيل

القرآنعلىإسقاطهافحاولوا،الغربفينبتتالتيالإنسانية

عنالقداسةبذلكنازعين،النبويةالسنةونصوصالكريم

هذاسُميولقدلهما،المسلميناحترامسالبينحياضهما،

التغريبيبالتياروالمسلمينالعربالمثقفينمنالناشئالتيار

جديدا،فهماالكريمالقراَنفهمفيالعلمانيأوالحداثي

منجملةَوأطروحاتهلارائهوالمتبنونأصحابهوأخرج

القراَنفيالإتجاههذارأيتوضحالتيوالبُحوثالدراسات

الكريم.
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8الأولالمطلب

الحداثيالتخريبيالتيارتصورفيالحريمالقرآن

نأفيالعربيالوطنفيالحداثيالعلمانيالتيارجاهد

التيالقداسةعنهفينزع،الكريمالقرآنعنالمسلميننظرةيغير

الربانية،مصدريتهمنهسالبا،الإسلامتاريخطيلةاكتسبها

البشرية.بالأعمالتلحقهأوصافاعليهمضفيا

علىالبشرقدرةعدمسببمبررايقولفلدأبونصرفهذا

النصوصب!لهيةالقولان":حقيقيافهماالدينيةالنصوصفهم

عاجزونالبشرأنيستلزمتلكالألهيةطبيعتهاعلىوالاصرار

بعضبوهبالإلهيةالعنايةتتدخللممافهمهاعنبمناهجهم

تتحولوهكذا،الفهممنتمكنهمخاصةطاقاتالبشر

الإنسانفهمعلىمستغلقةنصوصإلىالدينيةالنصوص

تحلهالاإلهيةشفرةوتصبح-وغايتهالوحي-مقصدالعادي

")1(.00.خاصةإلهيةقوةإلا

602.صالدينيالخطابنقد(1)
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إلىالمعاصرينالحداثيينمنالعلمانييننظرةواختلفت

منجملةذلكمنفكان،لهوفهما،بهتعريفاالكريمالقراَن

"القراَنفيهيقولالذيأركونمحمدتعريف،منهاالتعاريف

نأيمكن،لعربيةاباللغةنصوصمنومفتوحةمحدودةمجموعة

.")1(401/القرنبعدإملائياالمثبتالنصفيماثلةَإليهانصل

الفهمن"وحي:الجابريعابدمحمدعندالكريموالقراَن

الوحيجنسمنوهو،العرببلغةمحمدإلىجبريلحمله

كانصهانالتعريفوهذا")2(،الأولينالرسلكتبفيالذي

القراَنكونمنهأغفلإذ،دخنفيهباطنهنف!8ْ،السلامةظاهره

أوردإنأنهالجابربعلمَولقد،بلفظهمتعبدامتواترامعجزا

ماعليهناقفقذلكف!ن،الكريمللقراَنتعريفهفيالقيودهذه

مصحففيوجمعهالقراَننقلحولبعدُاَراءمنيبنيهسوف

حين.بعدنذكرهسوفكماجامع

يسميه:مافيَعُدُّ(الكريم)القراَنالوحيفييغلووالجابري

ع!ه)3(.محمدخاضهاروحيةتجربةَ-القرآنيةالظاهرة

32.صأركونمحمدالعربيالفكر)1(

24.صالكريمالقرآنإلىمدخل)2(

35.صنقديةرؤيةالكريمالقرآنإلىمدخلكتابفيالاستشراقيةالشبه)3(
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اtotالحداثيالتغريبىِالتيارتصورفيالكريمالقراَن

كبقيةنصاالكريمالقرآنالمعاصرونالحداثيونعدَّولما

تاريخابهمتعلقشيكلدراسةإلىبادروا،البشريةالنصوص

يقول،والتشكيكالنقدمحكعلىذلكووضعوعلوما،

إليهالمتوسلللقرآننريد"نحن:الصددهذافيأركونمحمد

الفاعلينكلقبلمنوالمشروحوالمقروءجهةكلمن

وكفاءتهمالثقافيمستواهميكنمهماالمسلمينالاجتماعيين

والتحريات،النقديةللتساؤلاتموضوعايصبحأن،العقائدية

والأنتروبولوجيةوالتاريخيةاللغولةبمكانتهالمتعلقةالجديدة

نهضةإحداثإلىذلكجراءمننطمحوالفلسفيةوالتيولوجية

النضاليةالخطاباتتصاحبثورةإلىوحتىعقليةثقافية

ثمَّومن،ودلالاتهاووظائفهامنشأهاتف!رأنأجلمنالعديدة

عليها!)1(.السيطرةأجلمن

أنهعلىالحداثيينمنالعلمانيينأطروحاتاتفقتولقد

تاريخفيللنظرإعادةَللنقد،الكريمالقراَنتعريضيجب

وتسليطَا،ووصولهنقلهطريقفيللرأيوتقليبَا،جمعه

يمثلجامعإماممصحففيتشكليهعلىالكاشفةللاضواء

المسلمين.عندالدينيالنص

246.صعلميةقراءةالإسلاميالفكر)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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النظرةهذهيمثلمناْحسنهوأركونمحمدولعل

هيابغير،عالبصوتيصرحعندماالقراَنيللنصالعلمانية

النص!هذاتشكلقصةكتابةاعادةولاأينبغي":قائلاوجلولا

التيللتشكيلالرسميةالقصةنقدأيكليا،جديدبشكل

إلىالرجوعيتطلبوهذا،جذرلانقداالمنقولالتراثرسخها

ذاتكانتسواءتصلناأنلهاأتيحالتيالتاريخيةالوثائقكل

حذفكلنتجنبهكذا،سنيأمخارجيأمشيعيأصل

صحةمنالتأكدعندئذالمهمآخر،ضدلطرفثيولوجي

قراءةإعادةمسألةفقطليسنواجهبعدها،المستخدمةالوثائق

أخرىوثائقعنالبحثمحاولةأيضاصهانما،الوثائقهذه

اكتشفتالتيالميتالبحركوثائقالوجودممكنة

البحثمنضخمعملأمامأنفسنانجد..هكذامؤخرا.

للاناجيلحدث-وكمابعدفيمايتبعهالذيالنصوصوتحقيق

المنهجإن،القراَنيللنصألسنيةسميائيةقراءةإعادة-والتوراة

تلكمنيحررناأنيمكنه،أسلوبهوثقلغلاطتهرغمالألسني

البسيكولوجيةعلاقتناعلىتسيطرالتيالتقليديةالحساسية

")1(.النصوصبتلك

92..92-اصالإسلاميالفكرتاريخية)1(
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151الحداثيالتغريبيالتيارتصورفيالكريمالقرآن

فيمعينةمحطاتإلىالمبذولةالجهودهذهاتجهتولقد

منها:الشريفالمصحفجمعتاريخ

.النبوةعهدفيالكريمالقرآنجمع-

الصديق.عهدعلىالكريمالقراَنجمع-

.عفانبنعثمانعهدعلىالكريمالقراَنجمع-

الحداثيينمنالعلمانييناَراءلأهمعرضنيليوفيما

الشريف:المصحفجمعبخصوصالمعاصرين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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153النبوةعهدفيالكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

الثافي8المطلب

النبوةعهدفيالحريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

نأإلىالتغريبيينالحداثيينمنالعلمانيينأكثريذهب

،!عليهالمنزَلعهدفيمكتوبامدونايكنلمالكريمالقرآن

،الهجريالرابعالقرنفيذلك،بعدكانتالكتابةوأنَّ

بهجاءالذيالنبيوفاةبعدإلايكتبلمكتاباأنفيولاريب

.ونقصانوزيادةوتحريفسقطفيهسيكون،متطاولةبقرون

مصحففيالقرآنيجمع"لمأنهيقررتيزينيالطيبفهذا

صدرتأولىبمبادرةوذلك،سنينببضعالرسولموتبعدإلا

بكر،أبيعلىطرحهاقتراحبصيغة،الخطاببنعمرعن

هنالكيكنلممحمدحياةفيأنهيعنيمما،حينهفيالخليفة

")1(.القبيلهذامن،الأقلعلىحاسئمشيءٌ

يأالدينيينالنسقين"هذينأنأيضاتيزنيطيبيقرركما

مرَّابل،مكتوبيننصينالبدءمنذكاناما-والحديثالقرآن

63.صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقراَنيالنص)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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طريقعنشفهياالمتداولالملفوظالقولبمرحلةكلاهما

حالةمنمركبةلعمليةخضعاأنهمايعنيوهذا،العنعنة

المفقهالمنصصالخطابحالةإلىالمرسلالحرالخطاب

لناكيف:التاليالسؤالمواجهةإلىبنايفضيمماالمكتوب

نأالمكتوبغيرالمرسلالخطابمنالأولىالحالةتلكفي

اخترقتالتيوالتوالدالتناسخعمليةصعيدعلىحدثمانتبين

Iهذا...المعنيينالنسقين j i،انتقالحقلوفي-ثانياوأما

الآخرالسؤالف!ن-مكتوبمفقهنصإلىالأخيرالقولهذا

الذيوماافتقدالذيما:خاصةبأهميةملحاحايبرزالتالي

هذاالىالملفوظالخطابذلكتحولسياقفياكتسب

نفسه:عنالسؤاليفصحوأخيراوثالثا؟؟المكتوبالخطاب

منيعترضناقدماتناولفيتواجهناقدالتيالنتالْجما

والإضافاتوالتدقيقاتوالإحداثياتالتضارشى

والتنسيقاتالإيديولوجيةوالاختراقاتوالتصحيفات

جمععمليةرافقتأنهايعتقدالتيالمعرفيةوالتحقيقات

")ابم.الميلاديعشرالحاديالقرنحتىوكتابتهالقرآن

.52وهاصوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص)1(
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155النبوةعهدفيالكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

مبكرةفترةفيالكريمالقرآنيُكتبلمْلمَجعيطهشامويبرر

أثرهوبلمكتوبا،يكنلمبذاتهوالقرآن..".:فيقول

يخالونأنهماليهودعلىوعابذلكلنفسهوأراد،شفوي

،شفويأثزالشريعة-التوراةأنَّوالمفترض،بأيديهمالكتاب

جمعهعليناإن،بهلتعجللسانكبهتحرك"لا:القرآنويقول

إ)1(.تنسىفلا"سنقرئكاَخر:مقامفييقولكما"،وقرآنه

إلىتُسْلممعاصرةحداثيةكتاباتفينفسُهالأمرُويتردد

مكتملغيرالإماممصحففيالكريمالقرآنتبرزالتيالنتيجة

ماوذلك،ع!محمدعلىالمنزل،بهالموحىالنصهووليس

بينجائرةظالمةمقارنةيعقدعندماأركونمحمدعندنجده

إنهاثئمشفويانقلالجميعكونفيوالإنجيلوالتوراةالقراَن

بينالتفريقأهميةإلى.أعود.".:فيقولدهر،بعدكُتبت

وأالمدونالخطابومرحلةالشفهيالخطابمرحلة

ليسجديدةإضاءاتنلقيأنلنايتيحبأنهوأقول،المكتوب

الدينيةالنصوصكلعلىأيضاوإنما،القراَنيالنصعلىفقط

تكتبلمأيضافهي،والأناجيلكالتوراةالأخرىالتأسيسية

.4هصوالنبوةوالقراَنالوحي...النبويةالسيرةفي)1(
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منالانتقالإن...وعيسىموسىوفاةعلىفترةمروربعدإلا

الرسميةالنصيةالمدونةمرحلةإلىالشفهيالخطابمرحلة

الحذفعملياتمنالكثيرحصولبعدإلايتملم،المغلقة

هذهمثلفيدائماتحصلالتياللغولةوالتلاعباتلانتخابوا

هناكوانما،يدونالشفهيالخطابكلفليس،الحالات

")1(.الطريقأثناءتًفقدأشياء

!د*!صفم

918.-188صالدينيالعقلنقدفيقضايا(1)
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75بكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

الثالث8المطلب

الحريمالقرأنجمعمنالحداثيينموقف

الصديقبحرأبيعهدفي

جمعقصةالمعاصرينالحداثيينمنالعلمانيونأولى

فأضفوا،فائقةعنايةالصديقبكرأبيعهدعلىالكريمالقراَن

علىالواقفُخلالهمنيجزمقدماتصوراتهممنعليها

لهذاالمباركالجمعهذافيطاعنونأنهمذلكفيكلامهم

الشريف.المصحف

المعاصرينالحداثيينمنالعلمانيينمطاعنُكانتماوأكثرُ

المتعلقةوأخبارهالمباركالجمعهذاتفاصيلإلىموجهةَ

العلمانيونرأىولقد،وقائعمنبذلكاحتفقدومابحيثياته

واختراقات"ثغراتالجمعهذافيالمنقولةالتفاصيلهذهفي

وصعوبات)1(مشاكلاْوإشكالاتأو،وصغرىكبرى

كلاممنواضحهوكما،القرآنيالنصجمععمليةاعترضت

.187صالدينيالعقلنقدفيقضايافيأركونمحمديقولكما)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الثغراتفيتجسدفقدالثانيالناتجاْما.00":تيزينيطيب

حين،والحديثالقرآنبمتونألمتالتيوالصغرىالكبرى

هذايتضحوقدمكتوبا،نصابجمعهامختلفةفتراتفيبدئ

والمحدثينالقراءجموعالحسبانفيوضعناإذاالأمر

المسلمينبينالأولىالمعاركفيسقطواالذينوالحفظة

بعدالمرتدينضددارتالتيتلكفيوخصوصا،وخصومهم

عمليةأنملاحظةبمكانالخاصةالأهميةومنمحمد،موت

الإسلامية،الكتاباتبعضبحسبتعرضت...القراَنجمح

ولاعارضةتكنلملعلهامَتنيهلاختراقاتتقريبابدئهاومنذ

0")1(.0.طفيفة

جمعفيبزعمهتيزينيطيبعندهايقفالتيالثغراتومن

"فتتبعتُ:ثابتبنزيدقولعلىمعفقاذكرهقدمابكر،أبي

،الرجالوصدوروالعُسبلأكتافواالرقاعمنأجمعهالقراَن

لمالأنصاريخزيمةأبيمعآيتينالتوبةسورةمنوجدتحتى

ماأقزأنهيعلنهناثابتبنزيد"إن-:"غيرهمعأجدهما

لمأنهمنبالرغم،القرآنمنالأنصاريخزيمةأبيعندوجده

.147صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقراَنيالنص)1(
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915بكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

ب!مكانيةالإقرارهذافيانطلقزيداإنأي،غيرهعندذلكيجد

الرأييشاركهشاهددون،مالمحدِّثالوثيقيةالمصداقيةمنح

ماأخْذزيدرفضفلماذا،ممكناذلككانفماذا،بهيقولفيما

التيالاَيةتلك،الزجماَيةوهو،الخطاببنعمرلدىكان

إ")1(.؟؟إوحدههوبحوزتهكانت

هوالصديقبكرأبيجمعفيالتشكيكوراءمنالغايةإنَّ

النصوصمنمجموعاتأن،منهايُستفادقناعةإلىالوصول

حالهاوأهملأمرهاتُنوسيأو،الجمعأثناءسقطتقدالقرآنية

بهصرَّحتماوهذا،والثانيالأولالجمعضمنتكنفلم

كالدكتور،المعاصرينالحداثيينمنالعلمانيينهؤلاءعباراتُ

جمعبقضيةالنسخمسألةربطيحاولالذيزيدأبوحامدنصر

هذاقيمةفيقادحاالصديقبكرأبيقِبلمنالكريمالقراَن

جمعإشكاليةهي،الثانيةوالإشكالية...":قائلا-الجمع

بينيربطوالذي،الصديقبكرأبيالخليفةعهدفيالقراَن

/دأحسنولقد604صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص)1(

علومفيالمعاصرالحلمانيالإتجاه:كتابهفيمحمدأحمدالفاضل

13liصونقددراسةالقرآن iالرأيهذارذفي4ا.
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توهمقدأمثلةمنالقرآنعلماءيوردهماالجمعومشكلةالنسخ

")1(.الانسانيةالذاكرةمننسيتقدالنصأجزاءبعضبأن

صي*!

.117صالنصمفهوم)1(
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161عثمانعهدفيالكريمالقرآنجمعمنالحداثيينموقف

الرابع4المطلب

الحري!االقرآنجمعمنالحداثيينموثف

عفانبنعثمانعهدفي

بهقامالذيالمباركالرائعللعملالعلمانيينتصوركان

بالشبهاتطافحاتصورا،الكريمالقرآنتجاهعفانبنعثمان

الذيالإمامالمصحفمنالثقةَتُذهبالتي،والأراجيف

،قراءاتعدةعلىاشتملواحدقراَنعلىالأمةَبهاللهُجمع

لأنهخطيرا")1("عملاقِبلهممنالمباركالجمعهذاعُدَّحتى

لأنه...المسلمالإنسان"ضيعمعروفعلمانييقولكما

الحرفإنسان،العقللاالنقلإنسان،النصإنسانمنهجعل

الروض!")2(.لا

النحو:هذاعلىالعلمانيينهؤلاءشبهاتتتبعويمكن

منالفرديةللمجموعاتحصلقدماعلىالتباكي:أولا

العقلحصادكتابهفيالحشماويسحيدمحمدالمسثاررأيهذا)1(

09.-98صالإنسانيالمصيراتجاهاتفي

السابق.المصدر)2(
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مبدياأركونمحمديقول:الكريمللقرآنالشخصيةالنسخ

ونبذه،واحدقرآنعلىلأمةاجمعهفيعثمانصنيععلىسخطه

-عدداعثمانجمععننجم!لقد:-الشخصيةالمصاحفلبقية

المجموعاتعلىالقضاء:-كذا-المؤسفةالقراءاتمنكذا-

قدالاَياتبعضكانتالتيالموادوعلى،السابقةالفردية

حذف،خمسفيالقراءاتحصرفيالتعسف،عليهاسجلت

.1(")000جليلبيصحاوهو،جداالمهمةمسعودابنمجموعة

علىالمسلمينجمعفيعثمانتصرفاتتأويلثانيا:

صنيعتفسيرذلكفمن:كريبشاذنحوعلىاماممصحف

علىالحفاظخلالهمنأرادبأنهالمصاحفتحريقهفيعثمان

تيزينيطيبويتبناهذلكيرىوممن،الدينيةوالهيمنةالوحدة

التيالظروفتلكأنالملاحظ"...ومن:يقولالذي

ماوتحريقواحد،مصحففيالقراَنجمعبعمليةأحاطت

كانربماعثمانأنإلىتشيركانت،المصاحفمنتبقى

فيتمثلَ:الأول:اثنينأمرينتحقيقذلكوراءمنيهدف

الدولةفيللمسلمينالأيديولوجيةالدينيةالوحدةعلىالحفاظ

.3وا03العربيالفكر(1)
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علىقامنصقأساسعلىذلكتملوحتى،المتعاظمةالفتية

فقدالثانيأما....الطبخإلىالأمربهاانتهىنصوصأنقاض

السلطويةالأيديولوجيةالدينيةالهيمنةإلىالطموحفيتجسد

منقياداتهااستقتالتي،الناهضةالجديدةالاجتماعيةللطبقة

")1(.هاشملبنيقبلياالمناهضةأميةبني

:يقولعندمابوضوحالتأويلهذاعنتيزينيطيبويُفصح

المختلفةللمصالحخضعتنفسهاالقرآنجمععملية..".

والدينيةالسياسيةفالسلطة....واجتماعياواقتصادياسياسيا

غمغمةدونجهاراعملت،رأسهاعلىبعثمانالأيديولوجية

لاجتماعيةامشروعيتهاإلىإضافة،النصيةشرعيتهاصوخعلى

فيكاملالأماالدينيالنصعلىالصريحلاستحواذاخلالمن

باتجاهالتارلخيةالوضعيةتلكمنالاَنانطلقناوإذا...يدها

المشاكلف!ن،عثمانقبلمنالقراَنبجمعالتكليفمسألة

على،للفهمقابلةتغدووزيادتهالقراَنإنقاصعلىالمترتبة

")2(.00أوجههابعضفيالأقل

.204صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص(1)

-rAAصوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص)2( rAV44-020او.
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:يقولعندمازيدأبونصرد/عندذاتهالأمرويتردد

متعددانزلالذيالنصقراءةثتبيتإنقلناإذانغاليولا..."

للاسلامالأيديولوجيالتوجهمنجزءاكانقريشقراءةفي

(.1")القرشيةالسيادةلتحقيق

كلعلىيحتويلاالاماممصحفبأنالجزمثالثا:

منالعلمانيينأغلبيرى!:محمدعلىالمنزل

الموحىالقرآنهوليسالإمامالمصحفأنالمعاصرين

تحدثأنالجائز))فمن!،الفهعبدبنمحمدإلىبه

تولوافالذين،ذلكقبلأوعثمانزمن،جمعهحينأخطاء

)2(،الجابرييقولكما"معصومينيكونوالمالمهمةهذه

أثناءيجريكانلماحقيقيةظئهاصورةَتيزينيطيبوتخيَّل

زحنه،عثمانزمنالجمعلعمليةالعِلميةاللجنةمباشرة

لجأصريحٌاتجاه"هناك:النحوهذاعلىفيهاالقولَفأوجز

لإبعادأوتلك،أوالاَيةهذهلتعديلاَخرأوفريقإليه

البعضقبلمنواحدةإضافةأو،أخرىدونواحدة

62.صالوسطيةالأيديولوجيةوتأسيسالافعيالإمام)1(

232.صالكريمالقرآنإلىمدخل)2(
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لانقاصأوأكثر،أوسورةلزيادةأوآخر،بعضقأهملها

!!!،)1(....أكثرأوسورة

تدلالقرآنيللمتنقراءتينهناكأنتيزينيطيبويزعم

وقراءةتقليديةقراءة،القرآنيالنصاختراقعلىإحداهما

.القراءة0"0:قائلامنهماواحدةكللبيانوينبري،حديثة

القرآنيالمتنتماميةبفكرةالمسشأنهمنماكلترفضالأولى

الثانيةالقراءةتلحُّحينفي...الإسلاميةالوحدةعلىحفاظا

لتغييرسيثةبنيةأوعفواتعرضالمذكورالمتناْنفكرةعلى

وظيفياالقرآنأخضعتسلطويةنزاعاتبسببإما،معين

الكلاملأنص!امامسعود،وابنعثمانمثاللاحتياجاتها،

إ)2(.والأشاعرةالمعتزلةمثال،اللَّهكلامليسالقراَني

المصحففيواملائيةنحويةأخطاءوجودادعاء:رابعا

المعاصرينمنالعلمانيونتعلق:الأمةعليهأجمعتالذي

جهةمن،لإماماالمصحففييقدحأنشأنهمابكلالحداثيين

يشكلقدالتيالمواضعمنبجملةفتشبثوا،والرسماللغة

388.صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص(1)

.412صوالقراءةالبنيةإشكاليةأمامالقرآنيالنص)2(
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الغلطأو،النحويالسَّقطمنالرأيباديوتُرىحالها،

فمن،وقعدوافيهوقاموا،وأرجفوابذلكفأجلبوا،الإملائي

!فَالؤُنَ!وَاَئتِى:تعالىقولهفيالنيهومالصادقذكرهماذلك

نأمن(،1وَاَضحربُوهُنَ!)اَتمَضَاجِعِفِىوَأهْجُرُوهُنًفَعِظوهُىلنثُمُوزَهُفَ

ضدالقوةاستعمالحقالرجللمنحالفقهيسخره"نص:الآية

اضربوهن"فكلمة:قالثم."،..معهالحياةتطيقلازوجة

الأبجديةشكلمنالمستمدوبالخط،نقاطغيرمنكتبتإذا

الراءوحرف،العينمعالضادحرففيهايتشابهالتيالآرامية

سياقتلائمالتياعزبوهنكلمةمثلتبدوبحيث،الزايمع

البيتهجرانهواللغةفيوالعزبُ،المقاسعلىالنص

ثم."..غابأي،أهلهعنالرجلعزبومنه،والمرعى

المرأةبضربيوصيلاالقرآني"النصأنإلىالنيهوميخلص

لمشكلةحلولبثلاثةيتقدمبل،المغلوطةالقراءةتوحيكما

...الفراشفيهجرانها...للمرأةالنصحإسداء...النشوز

")2(.0.طلاقدونمنعنهاالانفصال

34.الاَيةالنساءسورة)1(

021.-902صالإسلامضدإسلام)2(
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الخامس8المطلب

الشريفالمصحففيالسورترتيببضوصالحداثيينآراء

الرأيباديكانتصهانبالذكرهناالمسألةهذهأفردناوإنما

اثنين:لسببين،المبحثهذافيداخلةغيرتبدو

السورترتيب،وثمراتهونتائجهالجمعلوازممن:الأول

.أخرىسورةجنبإلىسورةووضع،المصحففي

منالمصحففيالسورترتيبفيهامةاَراءهناك:الثاني

نأبالباحثيجدر،المعاصرينالحداثيينمنالعلمانيينقبل

وتحليلا.دراسةعندهايقف

اختارالذيالجابريعابدمحمدد/رأيُ،الاَراءهذهومن

ومسارالنزولأسبابوفقالكريمالقراَنسُورترتيبإعادة

خلالمنهدفهعنيُفصحالجابريَّولْندَعِ،المحمديةالدعوة

حسبالترتيبمنعندناالهدف"إنقائلا:،العملهذا

القراَني،للنصالتكوينيالمسارعلىالتعرفهوالنزول

.c")1المحمديةالدعوةمسارمعمطابقتهباعتماد

24.هصالكريمالقرآنإلىمدخل)1(
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ترتيبوفقالكريمالقرآنسورترتيبإعادةالجابريويبرر

وأالقراَنفهميريدمنلكلطبيعياكانلقد":بقولهنزولها

إلىبالحاجةيشعرأن،المستجداتتُغظيمنهاْحكاماستنباط

يقتضيالذي"الأمرالنزولأسباب:بعليهاصطلحمامعرفة

نزولها،)1(.حسبالسورترتيب

العملهذامثلعلىالإقدامبصعوبةالجابريإقرارومع

أنهإلاجدا)2(،قليلأخبارمنفيهاوردوماالنزولأسبابلأن

جديدا)3(.ترتيباالشريفالمصحفورتَّبفيهشرع

كلو**

.042صالكريمالقرآنإلىمدخل)1(

.37.صالثالثالقسمالقرآنفهم)2(

افتراءاتردفيعمارةمحمدد/الجهةهذهمنالجابريمنتقديمن)3(

القَهكتابلترتيبالبدعةمشروعه...الكريمالقراَنعلىالجابري

إلىعمارةد/وخلُص،م13/801102/الكويتيةالمجتمعمجلة

قررعندماوذلك،بناهماكاننفسهعلىونقض،تناقضالجابريأن

وأنهاآحادأكثرهاوأن،جداقليلةالنزولأسبابفيالأخبارأن

عليهاهـلؤشسىيعتمدهاذاتهالوقتفيوهو،وتخميناتظنون

جديدا؟؟مصحفا
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الثالث8المبحث

والحداثيينالمستشرقينمنهجتقوي!ا

الشريفالمصحفجمعمسألةتناولفي

بخصوصوالعلمانسِنالمستشرقيندراساتفيللناظر

الطائفتينأنيلاحظأنالشريفالمصحفجمعمسألة

يسيرايكونقداختلافمعمتحديْنومنهاجرؤيةعنتصدران

طائفة.كلخصوصيةعلىحفاظا

الأولا8المطلب

المستشرقينمنهجتقويم

الشريفالمصحفجمعدراسةفي

المصحفتاريخحولالمستشرقينبدراساتيتعلقففيما

يلي:مانلاحظ،الشريف

نأذلك:والتحليلالدراسةمنهجفيهفواتا/

التيقناعتهترسيخفيمسعفخبربكلتشبثالاستشراق

مأصحيحاالخبرهذاكانسواء،الكريمالقرآنبشريةتؤكد
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والموضوعةالضعيفةالأخبارمنكثيراإنبل،صحيحكير

فيالقائلينالمستشرقينطبقاتقِبلمنعنايةموضعكانت

بعضإهمالن"1ذلكعظيما،قولاالشريفالمصحف

خطورةإلىمؤلفيهاتنبهوعدمالأمر،هذاالقديمةمصادرنا

كبيرةتناقضاتعلىالدالةوالأحاديث،الرواياتهذهإيراد

ومفكريهمالمسلمينعلماءوإعراض،القرآنجمعبشأن

بموضوعيةومعالجتهالموضوعهذاتناولعنالمعاصرين

أماممفتوحاالبابجعلقدهذاكل،حساسيتهمنخوفا،تامة

يتوافقمابكلويصرحواويحللواليناقشواالمستشرقين

لإسلامية،االعقيدةمسلَّماتعنالبعيد،الإستشراقيوفكرهم

")1(.مسلمينلكوننابنايرتبطماوأقدسأهئموفي

مفاهيمبينالخلطالاستشراقعندالمنهجهفواتومن

مصادرنافيالمستعملةالمصطلحاتبعضومدلولات

القرآنجمعمفهوموضوحعدم"إنفمثلا،الإسلامية

الخلطإلىبهمأدىالحديثورواةالقديمةالمصادرلمؤلفي

معينةأسماءإلىالمهمّالدورُهذاونُسب،العنوانهذاتحت

.IAVصالمستشرقيندراساتفيالكريمالمَرآن)1(
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الأولالخليفةإنيقولمنمنهارواياتفظهرت،الصحابةمن

عمرالثانيالخليفةأنومنها،القرآنجمعمنأولهوبكرأبا

نإيقولمنومنها،القراَنجمعمنأولهوالخطابابن

ومنها،القراَنجمعمنأولهوعفانبنعثمانالثالثالخليفة

ومنها،طالبأبيبنعليالإمامإلىالأولالجمعينسبمن

القراَن،جمعمنأولهوحذيفةمولىسالمابأنيقولمن

بأنالمستشرقينلخيالالفر!ةالرواياتهذهوفرتوهكذا

جمعمنأولهوالثقفييوسفبنالحجاجباْنأحدهميقول

.1(لا)!!؟القراَن

المستشرقينكتاباتفيالواضحالمنهجيالقصورومن

إمسْبقاتمنانطلاقهوتفسيرا،تأريخاالكريمالقرآنحول

حالتهكانتكيفماشيءبأيعليهاالإستدلالومحاولةفكرية

ذلكأثيرأجلهمنالذيالغرضيخدمأنالمهم،العلمية

القراَني")2(.الموضوع

.188صالمسترقيندراساتفيالكريمالقرآن)1(

248.لكريمصالقرآنلفرنسيينفيالمستشرقيناااراء)2(
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المستشرقيندراساتفيالمنهجيالخللمظاهرمنأنكما

"تحريف،الشريفالمصحفوحدوث،الكريمالقراَنلتاريخ

لهمويتمّ،تعليلهافيوالانحرافالتاريخيةالوقائعدلالات

فسادهامنالرغمعلىالغربيةالبيئةمفاهيمبتحكيمأحياناذلك

التارلخية")1(.والوقائعالنصوصتفسيرفي

حولالمستشرقونكتبهفيماالمنهجيالقصورمظاهرومن

مغامرةفيبأنفسهم"يرمونأنهم،الشريفالمصحفتارلخ

توصلمنأولأنهميعتقدونوخاطئةخطيرةفرضياتطرح

عنالمصادرتلكلدىالتقصيعناءأنفسهمتكليفدون،إليها

يثيرونها")2(-التيالمعضلاتنفس

مُعتقدفسادأنَّلايخفىالقصد:وسوءالمعتقدفساد2/

سلبابحثهنتائجعلىيؤثر،وقضاياهالعلملمسائلالدارس

المعتقدفاسديالمستشرقونكانولما،ورداوقبولا،وإيجابا

ارتكبوا،وتفسيراتاريخاالكريمالقرآنفيالبحثمباشرةعند

مزاعمنقض...والسنةالكتابفيوخصائصهحقائقهالفهوحي)1(

37.صالمستشرقين

7.صمنتقديهضدالقراَنعندفاع)2(
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علميةأنهازعموانتائجمنعقباهلاتحمدفيماووقعواحماقات

الفسادهذا"ومردُّ،والموضوعيةبالنزاهةوتمتاز،وحقيقية

إدراكعنبصائرُهمعميتلذلك،ونحلهململلهمتعضُبهم

باعتبارهالفهكتابإلىنظرواثئمومن،القرآنربانيةدلائل

إليهالما)1(.ينتسبالتيالأمةتراثمنجزءا

منحىفيتصُسثمتحدةَالمستشرقينإقبالمقاصدوكانت

بينالذيالمصحفهذاأنإثباتوهو،فjمعرواتجاهواحد

هوصمانماالسماء،قِبلمنبهموحىليساليومالناسأيدي

بين،الحجازأرضفيصحروايةبيئةوابن،بدويواقعنتاج

المدينة.ودروبمكةشعاب

مشاهيرأن"إذ:ابهوآوعلومهالعربيباللسانالجهل/`

شيءِاستظهارولا،بالعربيةالحديثَيحسنونلاالمستشرقين

خلالاللسانبهذاالمتكلمينبينعاشواأنهمرغمبهامكتوبِ

وضعإلىأدى،العربيةاللغةإتقانالاستعمار")3(و"عدمفترة

أدىوقد،تحتمللاماوتحميلها،مواضعهاغيرفيالنصوص

.113صالمستشرقينكتاباتفيالتفسير)1(

.ااهصالمستثمرقينكتاباتفيالتفسيرعلم)2(
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")1(.كتاباتهمفيالعلميالبحثشروطفقدانإلىذلك

تحليله،وقصور،منهجهبتذبذبالمستشرقشعور4/

الإحباطمنإحساسغذاهالشعوروهذا:بحثهنتائجوضحالة

البحثمنمسبقاهدفالهيحددالذيالمستشرقبهيصابقد

ولا،الدقيقةالمعلومةتسعفهولا،الكريمالقراَنتاريخفي

حاسمةبنتائجالهدفذلكإلىالوصولفيالموفَقالتحليل

عننُقلماالحقيقةهذهيجليماأوضحولعل،قاطعة

تاريخكتابصاحبنولدكهثيودورالألمانيالمستشرق

يشعركانإن+التسعينعلىشارفوقدسئلأنهمن،القرآن

علىالعمليةبالفائدةيعودعلمِدراسةعلىيعكفلملأنهبالندم

أظفرلمعلومادرستُفلأننيندمِمنكانإذا:فأجاب،البشر

")2(.قاطعةحاسمةبنتائجالنهايةفيمنها

*صلا*

.701صالكريموالقرآنالمستشرقون)1(

7.صوالقرآنالمستشرقون)2(

http://www.al-maktabeh.com



175المصحفجمعفيالحداثيينمنالعلمانيينمنهجتقويم

الثافط8المطلب

الحداثيينمنالعلمانيينمنهحتقويم

الشريفالمصحفجمعدراسةفي

المعاصرينالعلمانيينالكتابمنالطائفةهذهاعتقدتلقد

عنبنفسهامغنية،جديدةقراءةالوحيقراءةتحاولأنها

المفاهيمفيثورةَمحدِثةَالعصر،لروحمناسبةغيرها،

دينإلىيمتلامستوردجديدبديندينهامغيرةَ،والتصورات

الغاياتهذهإلىالوصولأجلومن،بصلةالمؤمنةالجماعة

بجملةالإسلاميةالساحةفيقذفتالطائفةهذهسطرتهاالتي

والسنة،الكتابحولموضوعاتهاتدورالتيالكتبمن

مقدارهمافيوقدحافيهماتشكيكا،بالأباطيلعليهمامتجرئة

حولالطائفةهذهأعمالبتأملأنهبيْدمنزلتهما،منونيلا

التالية:الملاحظاتعنَّتلهاتقويماالشريفالمصحفتاريخ

منكربقولفيهوالقولالكريمالقراَنعلىالجرأةا/

القرآنبأنالمعاصرينالعلمانيينمنكثيزاعتقدلما:عظيم

كبقيةنصامعاملتهعلىذلكجرَّأهمبشرِ،عملمنالكريم
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بشريا،تراثاأوأدبيا،أثرادُعيتالتي،البشريةالنصوص

وأحكامَاومعانيَتاريخاالكريمالقراَنانتقادإلىفبادروا

صعبةمهمةممارسةفيالحقلهمأنمعتقدين،وتشريعاتِ

لتحديدتاريخيبنقد"القياموهيأركونمحمدتعبيربحسب

التيالتاريخيةوالمغالطاتوالإضافةوالحذفالخلطأنواع

التاريخمعطياتإلىبالقياسالقراَنيةالرواياتأحدثتها

.<لما)1..المحسوسالواقعي

نصريقولكما،نصاكونهعنلايخرجالكريمالقرآنأنوبما

كغيرهلأدبياالنقدلقواعديخضعأنيجب"فلذلك،زيدأبوحامد

أدبي"نصفهو،مقدسا)3(كانصهان!)2(لأنهالأدبيةالنصوصمن

.0(بالشعر،مقارنتهتصحهنامن،رائعفنيوأثر،رفيع

بحثلما:الكريمالقرآنمنالثقةنزعمحاولة2/

الشريفالمصحفتشكُّلتاريخفيالمعاصرونالعلمانيون

.25.صعلمةقراءةالإسلاميالفكر(1)

24.صالنصمفهوم)2(

السابق.المصدر)3(

702.صالنصنقد)4(
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ذلك،يديبينالشبهاتمنجارفاسيلاوطرحوا،وجمعاتدوينا

يحكمظلالذيبالكتابالمسلمينثقةزعزعةمقاصدهممنكان

كونفيوالتشكيك!،الفهرسولقلبعلىنزلأنمذْحياتهم

سبيلفيالعلمانيونركبولقدوعلا،جلالفَهعندمنمصدره

الصعب،المشبوهوالهدف،المدخولالغرضهذاإلىالوصول

مصدرفيمروياوجدوهساقطخبربكلفأرجفوا،والذلول

أخطاءفيوقعكبراءهمإن،حتىهالكابنهالأألفه،تالف

وأركون)1(.كالجابري،ومنهجيةتاريخية

يستعملاْنالمعاصرينمنالحداثسِنبعضُحاول3/

المصحفجمعوأخباروقائعمعالتعاملفيعقلانيامنهجا

منالتاصمعالفصلفيحديثهفيبداالذيكالجابري،الشريف

ومسألةالقراَن"جمع:بهعنونعما"الكريمالقراَنإلى"مدخل

المقرَّرعلىمعترضغيرمتزنادئاlo,-"والنقصانفيهالزيادة

طرحأنهبيْد،القراَنجمعتاريخبخصوصالقراَنعلومفي

تكوينيعني-التكوينسماهبماالمتعلقةالأسئلةمنجملة

فيوماالأسئلةهذهجميعأن"صحيح:قالثم-الكريمالقرآن

التارلخية"الأخطاء:سماهذلكفيكتاباعلالكبيرخالدد/ألف)1(

"الجابريعابدومحمدأركونمحمدمؤلفاتفيوالمنهجية

م.8002سنهَالجزائرفيالمنشور
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المتكلمينأوالمفسرينطرفمنإما،قديماطرحتقدمعناها

طرحوهاالتيالاَفاقاْنغيرَ....والفقهاءالأصوليينأو

بحدودمحدودةكانتقدَّموها،التيالأجوبةوبالتاليفيها

...العاموالحضاريوالاجتماعيالفكريزمنهممعهود

علىخاصة،تغيرتقدالمعهودذلكمنكثيرةعناصرأنوبما

تفقدأنلابدفإنه،والاجتماعيوالفكريالعلميالمستوى

قليلاشيئاالقديمالمعهودفيصادقةكانتالتيالأجوبةبعض

")1(.00.الزمنمعصدقهامبرراتمنكثيرااْو

فيالتدرجسبيلالعلمانيينمنالحداثيينبعض!سلك4/

الكريمالقرآنبخصوصالجديدةونظرياتهمأفكارهمطرح

وصارخة،،صادمةأفكارهملأنَأولاذلك،ومعانيتارلخا

بعضنفوسلأنوثانيا،الزلزالأو)2(الرجةتُحْدِثُوقد

علىلإبقاءايجبولاْنه،لإدراكواللفهممستعدةغيرالمؤمنين

212.صالكريمالقرآنإلىمدخل)1(

الزيادةعنتحدثعندماالحرويالفهعبدد/استعملهالتعبيرهذا)2(

كتابه:فيعثمانمصحفعلىاليومإلىمكتشفةغيرتكونقدالتي

لإصلاحواالسنةلكتابنقديةدرؤيةوانظر86ص،لإصلاحوا"السنة

.137صالحرويالقَهعبدللدكتور
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)1(.أركونمحمديقولكماالمسلمينبالعربالاتصال

الحساباتفيهتدخلتإذاالعلميالبحثقيمة"مالكن

؟؟")2(.السياسيةوالمناورات،الشخصية

منالعلمانيونكتبهفيماواضحالاستث!راقيالأثر5/

الشريف،المصحفجمعتاريخحولالمعاصرينالحداثيين

المستشرقينمنكثيرومناهجودراساتبحوثكانتإذ

بعضُبذلكصرحولقد،العلمانييندراساتفيحاضرةَ

بمنهجينؤهالذيأركونمحمدمثلالدراساتهذهأصحاب

المسلماتيقارعون"...فهمقائلا:المستشرقين

،"(3scientists)العلمويباليقينالإسلاميةوالفرضيات

تاريخعلىكلاممنبسبيلهنحينفيماجعيطهشامأعمالولعل

385العددالعربيالوطنمجلةأجرتهأركونمحمدمعحوارمن)1(

.هصه8491يونيوYRريخبتا

..الكريموالقرآنالأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربالحداثيون)2(

76.صنقديةدراسة

الحسن./كتبولمَد253صالإسلاميالعربيالفكرتارلخية)3(

،أركونمحمدأعمالفيالإستشراقيالأثرفيبحثاالعباقي

بالمديونيةالشعوربينأركونمحمدفكرفي"الاست!ثمرالَى:بعنوان

55.الحددالمعرفةإسلاميةمجلةفينُشرالتجاوز،فيوالركبة
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خيرتكونأيضاتيزينيطيبوأعمال)1(،الشريفالمصحف

،الأعمالهذهتوجيهفيللاستشراقالبليغالأثرعلىشاهد

والاَراءالمستفِزة،والأسئلة،الجريئةبالأفكارومذها

الصادمة.

بالتأثرعلانيةيصزحلمص!ان-العلمانيين-هؤلاء"وبعض

الكريمالقراَنبخصوصاَرائهمنفظاهز،ذلكيفعللنوهو

عابدمحمدكحالاستشراقيةخلفيةعنصادرٌأنهوتفسيره

بروزَالكريمالقراَنإلىلمدخلهالنقدُكشفالذيالجابري

")2(.ثناياهفيالاستشراقيالأثر

21صونقددراسةالقرآنعلومفيالمعاصرالحلمانيالإتجاهانظر)1(

.954و804و

(Y)الحربيالمغربدولفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءةفينظرات

المؤتمرإلىمقذَمبحثرستمالعابدينزينمحمدللدكتور21ص

جامعةفيالمنعقدالكريمللقرآنالمحاصرةللقراءاتالأولالدولي

الجديدةالإسلاميةالدراساتشعبةالآدابكليةالدكاليشحيب

فيمواقععدةعلىمنثمورالمذكوروالبحثم1102المغرب

الإستشراقيةالثبهكتابمنكثيرةمواضعوانظر،العنكبوتيةالشبكة

البكاريالسلاملحبدنقديهَرفلةالكريمالقرآنإلىالمدخلكتابفي

.بوعلاموالصديق
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W

عنايةعنببعيدوحضارتهدينهفيالإسلاميّالشرقُيكنِلم

ماأشدَّوكان،وتحليلادراسةعليهأقبلواالذينالمستشرقين

وجعلهم،أهلهقلوُبوألَّف،شتاتهجمعالذيدينُهإليهلَفتَهُم

لقدوجورا،ظلمامُلئتبعدونوراعدلاالأرضَيملاون

الشرقهذاأنمدارسهبمختلفالغربيالاستشراقلاحظ

إلا،وحضارةدولةكوَّنولا،استفاقولانهضماالإسلامي

منحضارتهونبعت،الكريمالقراَنعلىكلمتهاجتمعتبأن

إليهووجَّه،سهامَهإليهففؤق،المنيروالسراجالمبينالنورهذا

قرآنية،استشراقيةدراساتٌذلكمنفكان،ورماحَهأنظارَه

أنَّبيْد،متعددةوزوايا،مختلفةجهاتمنالكريمبالقرآنتُعنى

هذاثُبوتجهة،وفيراوقسطاعظيماحظاذلكمنأخذالذي

-الاستشراقرأىإذْ،الكريمالكتابهذاونُقل،العظيمالقرآن

المسلمينعندالمقدَّسالكتابهذاسقطَإذاأنَّه-وذكائهبدهائه

فيها،نظرهفركَّز،أسقطُسواهافيمافهو،الجهةهذهمن

محللا.دارسا،وعنهاحولهاوأَلف
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جمعتُجاهالمششرقينمواقفدراسةُاقتضتلقد-

تصورهمعرض،ذلكمدخليكونأنْالشريفالمصحف

يمكن،محضاأدبياأثراعُذالذي،الكريمالقرآنبخصوص

أدبية،البشريةلأعمالالهاتخضعالتيالنقدلموافلنإخضاعه

ماأو،الأولينكتبمن!محمداكتتبهماأو،فنيةأمكانت

الأولى.الثلاثةالهجريةالقرونفيالفقهاءاخترعه

جمعتاريخقضيةغموضَالاستضراقُادعىلقد-

وتأخر،ذلكفيالواردةالأخباروضُعفَ،الشريفالمصحف

القراَنمنفقدتولذلك،والتدوينبالجمعالمسلمينعناية

.أخرىفيهوزيدت،اَياتمنهوسقطت،فقراتالكريم

فيجُمعالذيالمصحفِدراسةعلىالاستشراقُأقبل-

ثابتبنفلدكَفاءةفيقادحافتكلَّم،الصديقبكرأبيعهد

والفخافالعُسبمنالقراَنتتبعمنبهكُففقدبماناهضا

الثانيالجمععلىللكلامبعدُوانتقل،ذلكوغيروالصّحف

نيةفيمشككا،عفانبنعثمانعهدفيكانالذيالمبارك

قادحا،المصاحفبقيةأحرقلماصنيعهفيطاعنا،فيهعثمان

للمنزلواستيعابهرسمهجهةمنالإمامالمصحفقيمةفي

به.الموحى
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الشريف،المصحفترتيبقضيةإلىلاستشراقاتصدى-

الذكرآينزولوفقالترتيبإعادةبخصوصرأيهمبديا

زئفهالكن،عندهالنظرُصححهاأدلةبعدةذلكمعللا،الحكيم

.اليومالمسلمينأبناءمنالجادينالباحثينمنكثيراعتراضُ

طائفةالاستعمارفترةبُعيدالإسلاميالعالمفينبتتْلقد

الطاعنينالمستشرقينودراساتببحوثالمتأثرينالكتابمن

الكتابتقرأأنهازعمتدراساتفألفت،الكريمالقرآنفي

العهدفيكتابتهوطريقةتاريخهتشمل،جديدةقراءةالمبين

فوخه،الناساْيديفييقعمصحفاوصيرورتهوجمعهالأول

يلي:ماخلالمنالطائفةُهذهكتبتْماإلىنظرَهُالباحثُ

الكريم،للقرآنالحداثيينمنالعلمانيينهولاءنظرةبيان-

روحيةتجربةأو،النصوصمنمجموعةبعضهمعندوأنه

موضعيكونأنلابدَّوأنه!،اللَّهعبدبنمحمدخاضها

!!؟؟ثقافيةونهضة،حضاريةطفرةلإحداث،نقديةتساؤلات

إليه.وُيرجعيثرأمصحفًاتشكّلهقصةكتابةإعادةوجبفلذلك

بأنالقولإلىالعلمانيينمنبالتغريبيينالبحثُانتهىلقد-

جمعهوأن،الكريمالنبيعهدفيمدوَّنايكنلمالكريمالقرآن
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بكرأبيعهدفيكثيرةاختراقاتأوثغراتأوشوائبُشابتْه

وضياع،وحيثياتهالجمعطريقةفي،عفانبنوعثمانالصديق

للجمع،عثمانلاحتكارذلك،أثناءالقراَنمننُصوص

ووجود،الصحابةمنمحصورةمجموعةعلىأمرَهوقصْره

المصحفمنالمختارةالنسخفيص!املائيةنحويةأخطاء

الترتيبعنالجمعُإليهاأُسندالتياللَّجنةوعدول،الإمام

الكريم.للقرآنالنزولي

فيوالتغريبيينالمستشرقينلجهودالتقويميةالنظرةإنَّ+

استقياالفريقينأنَّتكشفُ،الشريفالمصحفجمعمسألة

اْوالتَّواردقبيلمنذلكوليسواحد،معينمنالمعلومات

منمجموعةٌبهقامتالذيالدقيقُالبحثُكشفَفلقد،الصّدفة

الأبُهوالاستشراقَأنالعصر،هذافيالباحثينفُضلاء

وأنَّ،والإسلامالعُروبةبلادفيوالتغريبللعلمانيةالشرعيئُ

أبعدَ.لماذاكمنهذاإنقائلقاللوبل،متقاربانالمنهجيْن

الدراسةَهذهالباحثُيختتمأنالنظرُاقتضىفلقدوبعد:

العلميةالإضافةَتثريالتيوالمقترحاتالتوصياتمنبجملة

ذلك:فمن،فيهالمبحوثللموضوع
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بخصوصالاستشراقيةالدراساثفرضتلقدأولا:

بما،العلميالبحثميدانفينفسهاالإسلاميةالدراسات

،سائرةكتبمنونشرت،عالميةمؤتمراتمنعقدت

منوأذاعت،دوليةودورياتمجلاتمنوأخرجت

قوافلمنوجثشتْ،كونيةمعارفودوائرموسوعات

من،الثقافيةالمراكزعشراتفيالمنتشرينالباحثين

الأهليةالجامعاتفي،العلميةالمنابرعلىالمتصدرين

الهجمةُهذهتُواجهَأنْمنإذنفلاجرمَ،والحكومية

بعقدوذلك،ثقافيةونهضة،علميةبيقظةالاستشراقيةُ،

من،وأنديةجامعاتمنالبحثمراكزفيعلميةدورات

تخصاَراءمنالمستشرقونيصدرهماآخرمدارسةأجل

التيالحديثةالعلميةالمؤتمراتفي،الشريفالمصحف

ولا،العالممنمختلفةمواضعفيبالعشراتتنعقدمازالت

فيها.يجريبماالإسلاملأهلعلم

فيالمعاصرالجامعيالدرسُيكونأنمنلابد:ثانيا

من،هامةمحاورعلىمشتملا،لإسلاميةواالعربيةالجامعات

القرآنية،الدراساتبخصوصوالتغريبالاستشراقبحوث
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تغنيولاتسمنلاباهتةمباحثفيذلكيعرضأنيكفيولا

تحملأنهاعلىالتغريبيةأوالاستشراقيةُالمادةتبرز،جوعمن

بيْدلكذلكإنهاونعم،علميتهاوعدمضعفهاسببَطياتهافي

،الإعلاممنابرتتصدر،وكبارهالعلمشباببينلمنشرةإنها

الحيلةتكونفكيف،والندواتالمحاضراتكراسيوتعتلي

ولا،والمسبباتالأسبابفييتغلغللاباهتِأَبِدرسٍفيها؟؟

لتفاصيلهاعنايةَيوليولاجذورها،فيالمسائليبحث

إ!إوأجزائها؟؟

علوممادةلتدرشىتصديتُأننيذلكنفسيعنوأُخبرُ

الجامعية،السنواتبعضفي،التخصصطلبةلبعضالقرآن

علىالمادةهذهتدرسىمنالمعتادعلىيجريالمقرروكان

والمراجع،الشأنهذافيأُلفتْالتيالقديمةالمصادرضوء

أيديبينمنتشرةمعروفةوهي،مطاركلطارتالتيالحديثة

التدرش!منهجيةوكانتسواء،حدعلىوالأساتذةالطلبة

لهاشرحاالمادةعرضمنالمعتادالمعروفوفقتسير

ولاالاستشراقلسُمومذكْرِماغيرمنعناصرهافيوتفصيلا

ولبثنا،المعاصرينالعلمانسِنمنالحداثييناَفاتعلىتعريج
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اطلعواالذينالطلبةبعضُفاجأناحتىعديدةسنينذلكعلى

تقطُرالتيبتدخلاتهم،المستلَبوالاَخَرُالوافد،الفكرعلى

فتارة،ونناقشهمنحاورهمفكناوافكا،شُبهاوتطفحسُمُّا،

جرَّدنافحينئذ،وقرآنناديننامنلامناينالونَوتارةمنهمننالُ

ومقرراته،التدريسخُططنُراجعوأخذنا،الشأنلهذاأنفسنا

والتغريببالاستشراقخاصةمحاورتقريرفيوشرعنا

القراَن،علوممباحثمنالتياراتهذهومواقفوالحداثة

لاإقباأكثرالطلبةوصار،سارةالنتائجوكانت،السُّرىفحمدنا

أخرىمنابرفييسمعونبماتخاطبهملأنهاالمادةعلى

البهرجَ،لهموتزئفالعُوارَ،وتكشف،وغيرهكالإعلام

ينَفَعُمَاوَأَمًاجُفَل!فيًذهَبُاَلزًلَد!فَامًا،بأيديهممالهموتصحّح

اَلازصِق!و)1(.فِىفيًمْكثاَلَاسَ

لهيبحثممن،العلمطلبةأنظارُتوجَّهأنمنلابد:ثالثا

إلى،جامعيةشهادةلنيلودراستهبحثهمدارَيكونموضوععن

استشراقية،أفكارمنالمطابعتخرجهماآخربدراسةالعناية

الشريف،المصحفبخصوص،تغريبيةعلمانيةواْطروحات

.17رقمالاَيةالرعدسورة)1(
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والجهدُ،المتأنيةُالعلميةُالدراسةُهوذلكبحثِمجالَلأن

واعية،متبضرةإسلاميَّةغَيرةٌتدعمهالذي،الملموسُالبحثيُّ

الإلهيالتَّوفيقمع،ومصابرةوصبز،عاليةٌعلميةوكفاء

والنُّصرةُوالتأييدُ،الفلَجُيكونبهماإذ،الربانيوالفَتح

والئسديدُ.

المحمودفهو،التوفيقإلىالهدايةعلىاللَّهوأحمد

علىوأسلِّموأصليالمشكور،النعمةهذهووليالمذكور،

وصحبهآلهوعلى،الأمينالمصطفىوالنبيالبشيرالهادي

أجمعين.

http://www.al-maktabeh.com



الدراسةمراجع
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IM

بالعربية:مراجعا/

للدكتورنقديةدراسةالكريمالقرآنفيالفرنسيينالمستشرقينآراء

.المغربالكلامدارتاريخبلاالأولىالطجةنصريأحمد

للدكتورونقددراسةوتفسيرهالكريمالقرآنحولالمستشرقينآراء

اهـ.413الأولىالطبعةالرياضطيبةداررضوانإبراهيمبنعمر

الفاضلد/ونقددراسةالقرآنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاه

م.8002الأولىالطبعةدمثمقالثقافيالناقدمركزمحمدأحمد

زيدأبوحامدنصرالوسطيةالأيديولوجيةوتأسيسالشافعيالامام

.ام299سنةللنشرسينا

القوميالإنماءمركزأركونمحمدالإسلاميالعربيالفكرتاريخية

.ام869الأولىالطبعةلبنانبيروت

سعيدمحمدللمستشارالانسانيالمصيراتجاهاتفيالعقلحصاد

م.4002الثالثةالطبعةبيروتالعربيالانتشارمؤسسةالعشماوي

-9141مصرطبعزعيترعادلترجمةلوبونغوستافالعربحضارة

.ام079
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دراسةالكريموالقرآنالأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربالحداثيون

.م6002دمشقالنهضةدارمفتاحالجيلانيد/نقدية

كمالترجمة،بدويالرحمنعبدد/منتقديهضدالقرآنعندفاع

علىنافذةسلسلةضمنوالنشرللكتبالعالميةالدار،الفهجاد

.2رقمالغرب

عبدالعروياللَّهعبدللدكتوروالاصلاحالسنةلكتابنقديةروبة

للعلومالعربيةالداربوعلاممحمدوالصديقالبكاريمحمدالسلام

الطبعةالرباطالأمانودارالجزائرالإختلاتومنشوراتبيروت

هـ.ا431لأولىا

الدارالعربيالثقافيالمركزالعرويالفهعبدوالاصلاحالسنة

م.8025الأولىالطبعةالمغربالبيضاء

محمدللدكتورالكريمالقرآنإلىمدخلكتابفيالاستشراقيةالثبه

محمدوالصديقالبكاريمحمدلسلاماعبدنقديةرؤبةالجابريعابد

الجزائرالإختلافومنشوراتبيروتللعلومالعربيةالداربوعلام

.اص043الأولىالطبعةالرباطالأمانودار

عيلإسمابنالرزاقعبدللدكتورالمستشرقينكتاباتفيالتفسيرعلم

وآدابهاالعربيةواللغةالشريحةلعلومالقرىأمجامعةمجلةهرماس

هـ.ا423شوال2العدده51المجلد
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بريل.هولنداالاسلاميةالمعارتدائرة

القرنمنالأولالربعخلالالمستشرقينعندالقرآنيةالدراسات

مجلةهرماسعيلإسمابنالرزالتىعبدللدكتورللهجرةعشرالخاص

لطباعةفهدالملكمجمععنالصادرةالقرآنيةوالدراساتالبحوث

.اص942رجبالثالثةالسنةالسادسالعددالشريفالمصحف

عويداتمنثوراتالعواعادلترجمةأركونمحمدالعربيالفكر

.ام859/الثالثةالطبعةبارسىبيروت

الإنماءمركزمنشوراتأركونمحمدعلميةقراءةالاسلاميالفكر

.امRAYلبنانبيروتالقومي

دارجعيطلهشاموالنبوةوالقرآن.الوحي..النبودةالسيرةفي

م.0002مايالثانيةالطبعةبيروتالطليعة

محمدد/تحليليةنقديةدراسةلاستشراقياالمنظورمنالكريمالقراَن

الأولىالطبعةليلةأبومحمد

م.2002مصر،للجامعاتالنشردار

م.5802بيروتالجابريعابدمحمدالثالثالقسمالقرآنفهم

:القرآنتاريخفيدراسةالمستشرقيندراساتفيالكريمالقرآن

النفاضدارالغزاليبشيرمشتاقللدكتوروجمعهوتدوينهنزوله

.صالأولىالطبعةالأردن
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داراليوملإسلامانفهمكيفأركونمحمدالدينيالعقلنقدفيقضايا

.امAAAبيروتالطليعة

دراساتمركزالجابريعابدلمحمدالكريمالقراَنالىمدخل

م.6002الأولىالطبعةبيروتالعربيةالوحدة

النجارالحليمعبدد/ترجمةتسهيرلجولدالاسلامىالتفسيرمذاهب

اهـ.1Y'4الخامسةالطبعةاقرأدار

الطبعةبيروتالعربيالثقافيالمركززيدأبوحامدنصرالنصمفهوم

.م4991الثانية

عرض.وترتيبهورسمهالكريمالقرآنجمعمنالمستشرقينمواقف

فيالكريمالقرآنندوةأعمالضمنكافيبكرأبوللدكتور.ونقد

لطباعةفهدالملكمجمعفيالمنعقدةالاستشراقيةالدراسات

عدةفيالمنشورة،المنورةبالمدينةم6002سنةالشريفالمصحف

للمعلوميات.العالميةالشبكةعلىمواقع

بنيمحمدحسنأمينمحمدللدكتورالكريموالقرآنالمستشرقون

.م4002الأولىالطبعةالأردنإربدالأملدارعامر

لطفيعمرالمستشرقينلمناهجنقديةدراسة..والقرآنالمستشرقون

.ام999لأولىاالطبعةمالطالإسلامياالعالمدراساتمركزالعالم
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الانجليزيالملحقجفريأرثرتحقيقداودأبيلابنالمصاحف

بغداد.المثنىمكتبة

الطبعةالقاهرةللنشرسيناأبوزيدحامدنصرالدينيالخطابنقد

.ام299الأولى

الأولى/الطبعةالعربيالثقافيالمركزحربعليالنصنقد

.ام399

الينابيعدارتيزينيالطيبوالقراءةالبنيةاشكاليةأمامالقرآنيالنص

.ام799دمشق

مزاعمنقض....والسنةالكتابفيوخصائصهحقائقهاللَّهوحي

الطبعةدمث!قالمكتبيدارعترالدينضياءحسند/المستشرقين

.اص914ىالأول

أجنبية:مراجع2/

Encyclopedia Generale Larousse grand dictionnaire ; 3Ome

.8291Tome ; Librairie Larousse ; Paris

L exegeses du coran ; Claude Gillot ; in Encyclopedic

0991.;universalis ; Edition de Paris

AL KURAN AT. welch; in Encyclopedie de L islam; Leiden et

.GPMaisonneuve et Larousse; Paris
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presses universitaire de;2!+خ.LeCoran que Sais - je Ed

.France; Paris1969

6791.Le Coran; preface .J Grosjean; Ed. Gallimard

Introduction au Coran; GP. Maisonneuve et Larousse; Paris

7791.

Islam et Chretiente ; Jargy Simon ; Publications Orientalistes

8191.;de France

0491.L Islam ; Masse ; H ; Librairie Arman Colin ; Paris

Islamologie ; Parea ; FM Imprimerie Catholique ; Beyrouth

6391.
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الحريمللقرأنالمعاصرةالقراءةفينطرات

)1(العربيالمغربدولفي

591

مةلمقكا

للبشرية،هدايةَ!اللَّهرسولقلبعلىالكريمالقرآننزل

مقاصدكانتولماالزشاد،والاستقامةسُبلإلىبهاواخذًا

هذاإلىوتنزع،المنحىهذاتنحوالكريمالقراَنإنزال

ودوامه،صىابقائه،وبيانهبحفظهوجلَّعزاللَّهتكفَّل،المعنى

ذلكبواعثوتعالىسبحانهلهفهيأ،وتفسيرهوتفهيمه

منقرونانقضاءبعدإلينافوصل،ووسائلهودواعيه،وأسبابه

كمامشروحامفسَّراوجاءنا،أنزلكمامصانامحفوظا،نزوله

وفهمه!،عليهالمنزَلبئنهوكماوعلا،جلالمنزِلأراده

والتابعين،الصحابةمنوالبيانالفصاحةأهلمنالنجابةأولوا

التفسير.أهلمنالعلميةالأهليةذويمنبعدهمومَنْ

جامعة،الكريمللقرآنالمعاصرةزالقراءاتمؤتمرإلىمقدمبحث)1(

الجديدةالإسلاميةالدراساتشعبةالاَدابكليةالدكاليشعيب

م.1102المغرب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث691

ضالةفئةإلا-العريقتاريخهمطوالالمسلمونلبثلقد

وأقربهاالطرقأوثقمنالكريمالقراَننقلطريقيعدُّون-منهم

هذافي-فيهمنبتَتْحتى،الصحةإلىوأدناهاالسلامةإلى

بدراسةالمشتغلينمنوالتغريبالحداثةأهلمنزُمرالعصر-

علىعازمةأنهافزعمت،البشريةالأفكاروتاريخالفلسفة

حديثة،ونُسخة،جديدإخراجفيالكريمالقرآنتشكيلإعادة

الاَونةفيإلاتظهرلمحديثةووثائقجديدةمصادروفق

داالعلمي"البحثبدثارالنابتةُالفئةُهذهوتدثرت،الأخيرة

!!"الحقيقةعن"والبحث،و"التجرد"،داواالموضوعية

يفهمونهالكريمَالقراَنَهذاعرفواأنمذْالمسلمونولبث

وبيانهم،وبلاغتهمنحوهمفيالعربأساليبضوءعلى

عنالمنقولبالثابتمستهدين،الألفاظمعانيإلىوتهَذيهم

والأئمة،الأعلاموالتابعين،الكرامالصحابةوعن!،النبي

نجمَتْحتى،المقامالرفيعالشأنهذافيبالتقدملهمالمشهود

سمحتْ،المسلمينالعربالمفكرينمنطائفةالعصرهذافي

،"معاصراو"تدبرا،"جديدة"قراءة:تسميهماتمارسأنلنفسها

بدعوىجديد"،حداثيقرآنيلأفقو"فتحاحديثا"،و"تفسيرا

"الاجتهاد"فيحرجولاو"تتدبر"،و"تفكر""تجتهد"،أنها

!و"التدبر"!و"التفكر"
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السابقيْن-الضربيْن-منالنابتةهذهتعاطيعننتجولقد

المبنيةوضوابطُهوأصولُه،وقواعدُهرجالُهلهعلمِفيللكلام

ودراساتِكتاباتظهور،فيهالمتخضصونيعرفهاأسسعلى

وترئث،جهاإخرافيبهاصحاأتفنَّنكثيرةلمغربواالمشرقفي

فيجديدةغريبةنظريةعنعادفافيهاالقولِتصريففيمنشئوها

القراءاتفيرئطامخالفرأيِأو،وتدوينهالقراَنجمعريختا

مرادفهمفيحادثشاذاجتهادأو،الكريمالقرآنبهاقرئالتي

من""المجددونهؤلاءوجدولقد،التنزيلمحكممنتعالىاللَّه

محدَثاقولافيهالقائلينومن،صرةمعاقراءةاللَّهلكتابالقارئين

منصواثأنهيعتقدونمانشرإلىسالكاالدربَجديدا،

نشْرِدورلهاروَّجتودراساتكتمثذلكمنفخرجتْ،الرأي

التأليف.منالضربهذاببثمعروفة

علىالعربيالمغربأبناءمنالمثقفةالنُّخبأقْبلتِولقد

،جديدةقراءةالقرآنيالنصقراءةفيمعروفةمحاولات

خضوعَالعلميالبحثلمناهجتخضعظاهرةأنهعلىودراسته

لفتتفكريةمشاريعذلككلمنفكان،لهاالبشريةالنصوص

إلىالمقذمةالدراسةهذهكتابةإلىدعتالتيللأسبابنظري
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:الأسبابهذهبينفمن،عنهاالمؤتمر-هذا

المغربأبناءقِبلمنكتبتالتيالمحاولاتهذهروافي.

بينمعاصرةقراءةوقراءتهاالقراَنيةالظاهرةتفسيرفيالعربي

أوساطبينالسيّءأثرهاوظهور،ومغربهالعربيالعالممشرق

فيبالغواالذينالشرعيينالمتخصصينغيرمنالمثقفين

اعتبار.ذاتاجتهاديةمحاولاتوعذها،بهاالتنويه

هذهمنبكثيرلاسلامواالعروبةأبناءمنالحداثيينفرحُ.

سوفلأنها،جديدةقراءةالكريمللقرآنالقارئةالمحاولات

أنهاكما،مصراعيهعلىوالتحريفالتأويلأبوابلهمتفتح

بهيعتدالذيالكتابهذابأنالقولسبيلَلهمستمهد

مننقلهطريقيسلملم،والأحكامللتشريعمصدراالمسلمون

!!والإلحاقوالتزيدالسقطاَفة

طلبةمنالناشئةأيديإلىالمحاولاتهذهوصول.

المحاضراتبعض!فيتفاصيلهامنكثيروتردُّد،العلم

اعتقادالها،والأساتذةالموجّهينبعضوتبني،الجامعية

التحليلاتوصحةعليها،تشتملالتيالمعلوماتبسلامة

إليها.المتوصل
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المعاصرةالمغاربيةللقراءاتمفردةدراسةوجودعدم.

ظاهرةتتناولعامةدراساتالموجودوغايةُ،الكريمللقرآن

العربيالعالممشرقمننماذجبذكرالمعاصرةالقراءة

بالدراسةالمغاربيةالنماذجأفردأنأحببتُولذلك،ومغربه

والبحث.

طفقتُ،الموضوعهذافيالبحثعلىلياللَّهُعزمولما

المادَّةتقريبومنهج،والتحليلالدراسةخُطَّةفياْتفكَّر

ذلكمنعنديصحالذيفكانوالمستفيد،للقارئالعلميَّة

يلي:ماروّيَةوطولنظر،إجالةبعد

البحث،فكرةَفيهاشرحتُب!مقدِّمة"للدراسةقذمتُ.

فيوفقهسرتالذيوالمنهج،إليهالداعيةَالأسبابَوذكرتُ

والمطالب.المباحث

بعضفيهشرحتُ،تمهيديبمبحثللدراسةمهدتّ.

البحث.عنوانفيالواردةالمصطلحات

البداياترصدإلىالأولالمبحثفيبعدُتخلَّصتُثم.

المغربفيالكريمللقراَنالمعاصرةالقراءةلظاهرةالأولى

ذلك.علىالحاملةالأسبابعنمتحدثا،العربي
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فيالظاهرةوأعلامرموزذكرت:الثانيالمبحثوفي.

العربي.المغربدول

المرجعيةالأسسذكرإلىثالثمبحثفيخلصتءثم

العربي.المغربفيالكريمللقراَنالمعاصرةللقراءة

الحداثيةالقراءةنتائجذكرفيرابعمبحثإلىتدرَّجتثم.

لها.نقديةنظراتمعالعربيالمغربفيالكريمللقرآن

البحثثمراتعلىاشتملتبخاتمةالدراسةختمتُثم.

له.جديدةآفاقاتفتحواقتراحاتوتوصيات،ونتائجه

سلوذ،البُحوثمنالضربهذافيالكتابةمقتضياتومن

للنصالجديدةالقراءاتنماذجلمختلفلاستقرائياالمنهاجسبيل

المرجعيةالأسسمعالماستنباطثم،العربيالمغربفيالقراَني

لهذهالنقديالتحليليالمنهجعلىالتعريجمع،القراءاتلهذه

.النماذجلهذهالباحثقِبلمنتقويميةنظرةفيالمرجعيات

الحظوةلهايكتبوأن،الدراسةبهذهينفعأنأسألوالقَه

علىوأسلموأصلي،مغلقةالبحثمنأبوابابهاويفتح،والقبول

أجمعين.وصحبهآلهوعلى،النذيرالأميوالنبي،البشيرالهادي

http://www.al-maktabeh.com



البحثعنوانمصطلحاتبعضمعنىبيان

التمهيدكط4المبحت

البحثعنوانهصطلحاتبعضهعنىبيانقي

102

عنوانمصطلحاتببعضسنُلمُّالتمهيديالمبحثهذافي

التعريجعنمعرضين،مدارُهاعليهايكونالتيالدراسةهذه

.متداولمعروفهوممامنهامعناهبانماعلى

:القراءةمعنىفيا-

لهذااللغويللمعنىنتعرضلنههنابأنناالقولإلىنُسارع

فيالموجوداللفظبنفسلهعلاقة"لالأنه،المصطلح

لكلمةعربيةترجمةوهووحديثها")1(،قديمهاالعربيةالمعاجم

(Lecture)سياقفيالعربيالعالمإلىوانتقل،الفرنسبة

المثاقفة.عملية

النصقراءةظاهرةفيالباحثينعباراتاختلفتولقد

فقال،هناالمرادالقراءةمعنىتعريففيالمعاصرةالقراَني

"استخدام:بأنهاعرِّفتحينففي،ونظرهفهمهبحسبكل

6.صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبدد/)1(
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عرَّفهامننجد")1(،الكريمالقرآنتأويلفيالحديثةالنظريات

فيالباحثينبعضولرى")2(،التأويلأوالتفسير"تعني:بأنها

لفهممنهجا"القراءة"ب:الأخذلوازممنأنالظاهرةهذه

البحثفيالحديثةالمذاهبعلىوالإطلاخ"المعرفةالقرآن

والنقدلا)3(.والدراسة

:المعاصرةمعنىفي2-

ولهاالعصرمنمأخوذةاللفظةفهذه،المعاصِرةوأما

وألشخصالمنسوبالزمنوهوالدهر)4(،:الأول،معنيان

الصلاةعليهالرسولعصرومنهذلك،نحوأودولة

فيهتُؤدَّىالذيالمعلومالوقت:والثاني)ْ(،والسلام

)6(.الوسطىالصلاةإنهايُقالالتي،المخصوصةالصَّلاة

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)1(

.56صالتفسيرضوابط

.4صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزا!عبدد/(2)

السابق.المصدر)3(

343.صعصرمادةالصحاحمختار)4(

314.صالفقهاءلغةمعجمقنيبيوحامدقلعجيرواسمحمد)5(

4.575/عصرمادةالعربلسانمنظورابن)6(
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هذاعُنوانفيالواردةالمُعاصِرةلكلمةالمُناسبوالمعنى

بالقراءةالمُرادفيكونهذاوعلى،الأولالمعنىهو،البحث

الراهنالعصرفيالجديدةالقراءات،الكريمللقرآنالمعاصرة

كلفييكونلأنتمهيدابالمعاصرةالقراءاتهذه"وسموا

لا)1(.الكريمللقرآنجديدةقراءةعصر

قراءةظاهرةفيالباحثينمنالمعاصرينبعضُوجرى

الحداثيةالقراءةاستعمالعلىمعاصرةقراءةالقراَنيالنص

منهمذلكولعل)2(،القراءاتمنالضربهذاعنالتعبيرأثناء

القراَني،للنصالجديدةالقراءةلمنهجالسالككونإلىذهابا

ضوئهاعلىالتيوالأصولالقواعدعلىمتمردايكونأنلابد

الغرببمناهجاَخذا،الصالحُالسلفُالكريمَالنصَّهذافهم

والنقد.والدراسةالبحثفيالحديثة

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)1(

.57صالتفسيرضوابط

)القرآن:بالموسومكتابهالباقيالحسند/بهعنونقدماذلكمن)2(

عندالنصلإ!ثكاليةنقديةتحليليةدراسةالحداثيةوالقراءةالكريم

."أركونمحمد
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اللونهذاعنالتعبيرعلىجرىقدمنالباحثينمنأنكما

أهميةعلىباحثةٌوأكدت")1(،الجديدةالقراءة:بالقراءةمن

علىوتحفظها"،العصرانية"القراءةمصطلحاستعمال

قائلة:،المعاصرةأوالجديدةالقراءةمصطلحياستعمال

في،أصحابهاتوجهاتفيدقيقتحديدمنلأولىاتحمله"لما

بينتلازمابالضرورةتحمللاالأخرىالمصطلحاتأنحين

يحكممعاصرةأوجديدةقراءةكلفليس،والمصطلحالمفهوم

")2(.بالعصرنةعليها

!!عليم

:بالموسومكتابهالنجارالمجيدعبدد/بهعنونقدماذلكمن)1(

للتنميةالرايةمركزعنالصادر"الدينيللنصالجديدة"القراءة

م.6002سنةالفكرية

واْبعادهاالتأويلضوابطفيقراءةالعلوانيجابرطهرقيةد/)2(

دراسةندوةفيألقيبحثالمعاصرةالقراَنيةالدراساتفيالمنهجية

-12اابيروتالمعاصرةالقرآنيةالدراساتفيالحديثةالتطورات

.94هامثى2صهم5652شباط
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:الأولالمبحث

502

الحريمللقرآنالمعاصرةالقراءةظاهرةبدايات

العربيالمغربفي

الجديدةالقراءةظاهرةلبدايةمعينتاريختحديديصعب

نأنتحققهالذيأنبيْد،العربيالمغربدولفيالقرآنيللنص

قد،والمغربوالجزائرتونسفيوخاضَةالمغاربيالفضاء

أواخرفيالأدبيةالساحةإلى""القراءةمصطلحدخولعرف

)1(.العشرينالقرنمنالسبعينيات

المنهاجهذاظهورَجعلتالتيالأسباببينمنوكان

العالممغربفيأولادينيةغيرأوكانتدينيةللنصوصالقارئ

بينثقافيةروابطوجود،المشرقفيبعدُانتشارهثم،العربي

أواخرفيهاالنقدمناهجعرفتْالتيوفرنساإفريقياشمالدول

التقليدية،الأدبيةالدراسةمناهجعلىتمردموجةالستينيات

.12صالقراَنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبد)/)1(
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قراءةفيوظف(Lecture)القراءةسميجديدمنهجوبروز

,(.)والدينيةالاْدبيةالنصوص

العربيالمغربدولبينالثقافيةالروابطهذهتجلتولقد

كثيردراسةساهمتإذ،الطلابيالابتعاثظاهرةفي،وفرنسا

كالسوربونالفرنسيةالجامعاتفيالمغاربيينالمثقفينمن

الفهمفيالموظَّفالجديدالوافدهذاانتقالفيوغيرها،

.للنصوصالمعاصر

!لا!ميَم

.او.9صالقراَنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبدد/)1(
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النافي8المبحث

الحريمللقرآنالمعاصرةالقراءةظاهرةوأعلامرموز

العربيالمغربفي

وتونسليبياتضمدولاالعربيالمغربفضاءُيغطي

منطائفةالدولهذهفيظهرتولقدومورشانيا،والجزائر

تطويعبالإمكاناْنهاعتقدواالذينالعلمانيينالحداثيين

فكرية،قناعاتمنعنهيصدرونمالمعاني،الدينيةالنصوص

.الغربمنعليهموفدت

تضمالتيالطائفةهذهعنايةمحطَّالكريمالقراَنكانولقد

تأويلاالاجتماعوعلمبالفلسفةومشتغلين،ومفكرينأدباء

تسميته:علىاصطُلحمااستعمالخلالمنوتحريفا،

الطائفةهذهتوسلتوإنما"،القرآنيللنصالجديدةب"القراءة

لأنها،الكريمالقرآنفهمفيالدخيلالمستورَدالمنهاجبهذا

الإسلاميةالمرجعيةعلىالصاَّرخبتمردهاالبَوْحعلىتقْدرلا

شجاعتهالعدمالملإ،أمامعلانيةَومرتكزاتهاثوابتهافي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث802

قارئيهاعندوهيبتهامناصبهاذهابمنوخوفها،الأدبية

وكتبها.منشوراتهابمتابعةوالمغرمين

الحداثةالقراءةمنهجتبنىمنأسماءتقصينرومُهناولسنا

مستوعب،نحوِعلىالعربيالمغربدولفيالقرآنيللنص

دلَّكماوالأتباعالتلاميذدونلأعلامواالرموزعلىوسنقتصر

هموالأعلامالرموزوهؤلاء،المبحثهذاعنوانذلكعلى

أنناعلى،والتحليلللدراسةنماذجلاحقاسنختارهمالذين

واحدا)1(.علَمامغاربيقطركلمنسنختار

:المغربفيالحداثيالتيارهذاأعلامفمن

بشرقفكيكفيولدالذي،الجابريعابدمحمدد/.

فيالعلياالدراساتدبلومعلىوحصل،ام369سنةالمغرب

الفلسفةفيالدولةدكتوراهعلىثم،ام769سنةفيالفلسفة

نفسفيأستاذاوعمل،بالرباطالاَدابكليةمنام079عام

م،0102سنةتوفي،الإسلاميوالفكرالفلسفةلمادةالكلية

يهمنا،الإسلاميوالفكرالفلسفةفيكثيرةكتمثوللجابري

يوجدلاأنهإلىأسلمناالبحثلأنأحداموريتانيامننخترلم)1(

بسبيله.نحنماعلىمُسحِ!نموذج
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عنصدرتأجزاءفي"الكريمالقراَن"فهم:كتابههنامنها

وكتابه:،م8002سنةببيروتالعربيةالوحدةدراساتمركز

،.الكريمالقرآنإلى"مدخل

الجزائر)1(:فيالاتجاههذاأعلامومن

بمنطقةتاوريرتمدينةفيولدالذي:أركونمحمدد/.

دراستهوأكمل،ام289سنةبالجزائرالأمازيغيةالقبائل

فيالفلسفةبكليةالجامعيةدراستهابتدأثم،وهرانفيالثانوية

وهناك،بارشىفيالسوربونفيليتمها،العاصمةالجزائر

أستاذاوعمل،ام689سنةالفلسفةفيالدكتوراهعلىحصل

ومحمد،م0102سنةوتوفي،طويلةلمدةالسوربونفي

بالفرنسيةالإسلاميوالفكرالفلسفةفيكثيرةكتمثأركون

عن:كتابهههنا،منهايعنينا،العربيةإلىمنهاكثيزتُرجم

"،الدينيالخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمن"القراَن

كاندىان،أصلاجزائريلأنهللجزائرممثلاأركونمحمداخترنا)1(

مدةهناكأقاملأنهفذلكلفرنسا،ممثلااختارهالباحثينبعض

للقراَنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/:وانظر،طويلة

.6.صالتفسيرضوابطضوءفيالكريم
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خاصةفصولففيه()»واجتهانقدالإسلاميالفكردا:وكتابه

"الفكر:عنوكتابه،وجمعهوتدوينهالكريمالقرآنبتفسير

الكريم.بالقرآنخاصةمباحثففيه"علميةقراءةالإسلامي

تونس:فيالاتجاههذاأعلامومن

العربيةالحضارةأستاذ:الشرفيالمجيدعبدد/.

فيمتخصص،تونسجامعةالآدابكليةفيالإسلامية

اشتملت،إليهاالإحالةستردكتبله،الإسلاميةالدراسات

حداثية.قراءةالكريمالقرآنقراءةفيجديدةمحاولاتعلى

ليبيا:فيالتيارهذاأعلامومن

بليبيابنغازيفيام379سنةولد:النيهومالصادقد/.

اللغةقسمفيوالتربيةالآداببكليةالليبيةبالجامعةودرَس

ميونيخ،جامعةمنالدكتوراهونالمنها،وتخزَج،العربية

ما499سنةوتوفي،فنلندابجامعةالأديانمقارنةمادةودزس

للقرآنالجديدةالقراءةبخصوصاَراءفيهاكتبله،جنيففي

.-يأتيفيماعليهاالإحالةستردالكريم

فيحداثيامنهجاتتبنىالتيالرموزهذهعلىالملاحظومن
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يلي:ما،وتفسيراتاريخاالكريمالقرآنمعالتعامل

فيالمتخصصينمنليسواالأعلامهولاءأغلب-

فيفهم،التخصصلكلمةالدقيقبالمعنىالشرعيةالدراسات

،والأدبالإسلاميوالفكرالفلسفةفيمتخصصونالعموم

الذينرجالُهلهعلمِفييتكلمواأنلأنفسهمجوَّزواوقد

وإنما،ومبادئهأصولهويُتقنون،وضوابطهقواعدهيحذقون

الاجتهادمجالاتفتحبدعوى،البابهذاعلىهؤلاءتسَوَّر

،التقدمإلىالتخلفمنالعربيالشعبلإخراجوالتجديد،

مقولاتإلىالاحتكامإلىالنقللسلطةالمطلقةالتبعيةومن

!إإالعقل

التمرديةالنزعةذويمنالتنودريةالطبقهَمنهؤلاءأغلب-

هؤلاءتجاسرولذلك،الاسلاميةللامةالثقافيالموروثعلى

وهدم،الإسلاميةالمرجعيةأصولنقدموجةركوبعلى

شكلفيإليناوصلالذي،للأمةالحضاريالمعطى

وبناء،النبويةوالسنةالكريمالقرآنحولدائرةاجتهادات

العظيميْن،الأصلَيْنهذينحولشاذَّةوآراء،غريبةنظريات

بهما.المسلمينثقةوتزحزح،الأمةعندمنزلتهمامنتنال
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قراءةالكريمللقرآنالقارئينمنالطائفةهذهتتبنى-

معللتعاملسالكةوخطةَ،للحياةمنهجاالعلمانيةَ،معاصرة

منهبئلهايكونأنمنإذنجرمَفلا،وتشريعاتهلإسلاماأحكام

التأويلأساسعلىيقوم،الكريمالقرآنقراءةفيحداثي

وتأصيل،اللادينيةالفكريةقناعاتهالتمرير،والتحريف

له.وتزلفا،للغربإرضاءَالشاذةاجتهاداتها

،وتفسيراتاريخاالكريمالقراَنعنالكتابةَهؤلاءتعاطي-

منكثيرقِبلمنلاسلامياتافيالتأليفلموضةمجاراةجاءإنما

أجلمنوأيضاالعصر،هذافيالبابهذاعلىالمتسورين

يكونونكانواماالحقفيلأنه،ومنشوراتهمكتبهمترويج

لأمة.ابتوثوابدينتتصلموضوعاتفيكتابَتُهملولامقروءين

*؟؟9!ئ
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الثالث:المبحث

الحريمللقرآنالمعاصرةللقراءةالمرجعيةالأسس

العربيالمخربفي

فيالعربالحداثيونطرحهماالجملةفييخرجيكادلا

القراَنتجاه"الفكرية"نزواتهمبخصوصالعربيالمغربدول

،متحدةتنظيريةومنطلقات،واحدةمرجعيةأسسعنالكريم

والنزعاتالمشاربواختلاف،الأوطانتباينرغم

المرجعيةالأسسمعالمأهمهناوسنذكر،والمناهج

القراَني:للنصتناولهمفيالعربيالمغربفيللحداثيين

الاجتماعيةالقوانينأنيقرر"مذهب:التاريخانيةا-

العقلنتاجمنالقانونوأن،التاريخيةبالنسبةتتصف

وإذاأيضا")1(،الإلهيةالشرائععلىذلكوتعمم،الجمعي

الدينية،النصوصلتفسيرمنهاجاالمرجعيالأساسبهذاأُخذ

القرآنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاهالفاضلمحمدأحمدد/)'(

.yrvصونقددراسة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث214

ذإتاريخهارهينةالنصوصهذهتكوناْنذلكمعنىكان

.)1(
.تاريحه"عننصأيفصليمكن"لا

فلاسفةبهأخذالذيالمنهجيالمنطلقهذاكانولقد

منالعلمانيينتعاملفيأساسيامرجعا،الغربيالتنوير

نصوصمعالعربيالمغربدولمنالكريمللقرآنالقارئين

هؤلاء:بينومن،العزيزالكتاب

القرآنعنالمتعددةكتاباتهفيعرفالذيأركونمحمدأ-

الملحةودعوتهالتاريخاني،المنهاجبهذابأخذهالكريم

يقول،ضوئهعلىالمجيدالقرآنقراءةوجوبإلىللمسلمين

عيونهم،يفتحواأن،المسلمونيستيقظأنينبغي":ذلكفي

وبيئتهعصرهفييتموضعواأن،جديدةبعيونالقرآنيقرؤواأن

عليهيسقطونيعودونلاوعندئذ،حقيقتهعلىيفهموهلكي

فالقراَن،وأيديولوجياتهنظرياتهأو،وهمومهعصرهمأفكار

الاجتماععلمفيولاالكيمياء،أوالفيزياءعلمفيكتاباليس

،غيرهدونمحددااقتصاديانظامايفرضلاوهووالاقتصاد،

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)1(

88.صالتفسيرضوابط
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يحلوهالكيللبشرمتروكةلأشياءاهذه،معيناسياسيانظاماولا

هوالقرآن،والسياسةوالاجتماعالاقتصادعلملقوانينطبقا

عنعاليةببلاغةيتحدثدينيخطابشيءكلوقبلأولا

والموتكالحياةكانواأينماالبشرتخصأشاسيةموضوعات

ولا،)1(،00.الجاروحبوالعدل،الصالحوالعمللاَخرةوا

الخطابأنيدعيأنالمنهاجلهذاتبعاأركونمحمديتورع

أصيلةوقائععنتعبرأسطوريةبنيةذورمزي"تعبيرالقرآني

")2(.أبدعتهالتيللجماعةالثقافيبالوضعترتبط

الشعائرتطبيقاستحالةيرىالذيالنيهومالصادقب-

القرآنيالنصلأن،الكريمالقرآنفيالمؤصَّلةالإسلامية

القولفييترددلاالقرآنأنالثابت":فيقولبتاريخهمرهون

وأداءوالزكاةالصلاةهوليسالأولالإسلامركنبأن

مبدأهوبل)3(،الخمسالقواعدنظريةتزعمكماالشعائر،

286.و285صالدينيالعقلنقدفيقضاياأركونمحمدد/)1(

(Lecturesdu Coran .P 01 (Y

عمرابنحديثفيالواردةعليهابنيالتيالإسلامقواعدهي)3(

المشهور.
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إلاتطبيقهيمكنلاالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

(.0،)الأغلبيةسلطةعلىقائممجتمعفي

يعني:الأصولأهلعندالتأويلكانإذاالتأووو:-2

بدليللهاحتمالهمعمنهالظاهرمدلولهغيرعلىاللفظ"حمل

شروطضمن،النصنطاقفييكونأنلابدوأنه،)3(لمايعضده

الحداثيةالقراءةمشاريعمنكثيرمطيةغدافإنه)3(،وضوابط

لإسلامية،االتشريعاتلدفع،العربيالمغربفيالقرآنيللنمى

الربانية.الأحكامنصوصمحكماتمنكثيرأعناقوليئ

القرآنيللنصالجديدةالقراءةدعاةأخذطريقةبيانِوقبل

عظمإلىنشير،للقراءةمنهجابالتأويلالعربيالمغربفي

هذافي-ولشاركهميرونإذالدعاةهؤلاءعندالتأويلمنزلة

حقالمقدسالكتاب"تأويلأن-المشرقمنحداثيقارئكل

بعينههوأنهيعنيلا،مالشخصالنصيعنيهفما،شخصلكل

.15صالإسلامضدإسلامالنيهومالصادق)1(

3/73.الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي)2(

وقراءةالأصوليينضوابطبينالتأويلبويداينطهمحمدإبراهيم)3(

بعدها.وما127صالمحاصرين
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وفهمتأويلفيالحريةواحدفلكلآخر،لشخصيقصدهما

")1(.الإنسانيةوتجربتهالخاصلتراثهطبقاالكتابيةالنصوص

للقراَنالحداثيةالقراءةظاهرةفيالباحثينبعضنؤعولقد

المشاريعبعضاستقراءبحسبأنواعإلىالتأويلالكريم

ذلك:فمن،المجالهذافيالفكرية

كذلككانتالتأويلإلىالزمنونسبة:الزمنيالتأويل.

معانيتحديدفيحاسماعاملافيهيعتبرالزمنعنصر"لأن

مدلولاتإلىالظاهريمدلولهاعنصرفهاوفي،الدينيالنص

بذلكالمخاطَبفيهيعيشالذيالزمنيقتضيهاأخرى

عليهايكونالتيب"الحالهناالزمنُوفُ!ر")2(،النص

الروحيةحياتهمعليهاتتشكلالتيوالأوضاع،المخاطبون

")3(.الزمنبعاملتتغيروالتيوالاجتماعيةوالثقافية

وأبعادهاالمَأهـللضوابطفيقراءةالعلوانيجابرطهرقيةد/)1(

4.صالمعاصرةالقراَنيةالدراساتفيالمنهجية

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)2(

.9هصلتفسيرابطضوا

بق.الساالمصدر)3(
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صحابأمنالعلمانيينعندسبباالتأويلمنالنوعهذاوكان

أحكاممنكثيرإبطالفي،القرآنيللنصالمعاصرةالقراءة

زماننا،عنمنفصليْنومكانبزمانمرتبطةأنهابدعوىالحدود

التأويلمنالضربهذاعنيعبرالشرفيالمجيدعبدولعل

الشأنهوكمامعينةعقوبةتنفيذيكونأنلاينبغي":يقولعندما

لأوامرالخضوععلىمحسوباوغيرهماوالسرقةالقصاصفي

ضروراتاقتضتهمماهيبل،والمكانبالزمانلهاصلةلاإلهية

تتأثر،مستقرةوغيرمتغيرةأموروهي،والأخلاقالاجتماع

")1(.والسياسيالاقتصاديومنهاالثقافيمنهاعديدةبعوامل

أصحابمنالجُددالمؤوِّلةسلك:المقاصديالتأويل.

هذا،العربيالمغربأهلمنالكريمللقرآنالحداثيةالقراءة

إهدارإلىالدينيبالنصn)ينتهيالذيالتأويلمنالنوع

المقاصدتحققتإذاحيثمنالاْفعالبضبطالمتعلقةالأحكام

فيلاغيةالضوابطهذهاْصبحتوتفاصيلهاضوابطهابدون

")2(.التأويليةالقراءة

8.صهوالتاهـلخالرسالةبينالإسلامالثرفيالمجيدعبدد/)1(

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)2(

.401صالتفسيرضوابط
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دولمنالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءةأصحابُوتسارع

فيهرأوابقولِالشريعةأحكامفيالقولإلى،العربيالمغرب

إبطالمنغضاضةفلا،مقاصدهاحققتإذاالشرائعهذهأن

زماننا،غيربزمنِمقيدةمنصوصةحدودمنبخصوصهاوردما

يدفعأنالشرفيالمجيدعبديحاولفمثلا،وضعناغيروبوضعِ

حدبأنهالكريمالقرآنفيعليهالمنصوصالسرقةحدتطبيق

تعليلاتعنالبحثتواصلولهذا،الحديثةللقيممناف

بالعدولالمناديةالأصواتأنويذكر،إقامتهلتحاشيمختلفة

)1(.الإنسانلحقوقلمنافاته،تعددتعنه

قولهمعالتعاملكيفيةعنأركونمحمدسئلوعندما

(11الاَيةالنساء)سورةاَلأنُثَيَتن!حَظِمِثْلُ!لِذكَرِ:تعالى

قسمةللمرأةيكونلاأقبولفينستمرأنيمكننا"لابأنهأجاب

عندما،الحاليالعالممعالنصتكييفيستحيلفعندما،عادلة

عالمنامعشيءفييتناسبلااجتماعيوضععنمنبثقايكون

")2(.تغييرهعلىالعملينبغيالحاضر،

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمد/د)1(

.11.صالتفسيرضوابط

=وقراءةالأصوليينضوابطبينالتأوللبويداينطهمحمدإبراهيم)2(
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بالنسبةالكريمالقرآنغدا:الانسانيةالعلوممناهج-3

العصرفيالكريمالنصقراءةفيالحداثيةالمشاريعلأصحاب

"وبتتبع،الإنسانيةالعلومنظرياتلتطبيقخصبامرتعاالراهن

كتابفهمإلىالداعيةالمعاصرينكتاباتمختلفواستقراء

نجدنكادلا،الخطابلتحليلالحديثةالمناهجضوءفيالفه

الرغبةتلكسوىالكتاباتمختلفبينمشتركاقاسما

مراعاةدونالقراَنيالنصعلىنظريةأيلإسقاطالجامحة

نأيستطيعاليومَوالدارسُ،لهمجافاتهاأومعهتوافقهامدى

انعكسإلاظهرتمعرفيةنظريةأومنهجمنما.انه..يقرر

القراَني،11(.الدرسفيصداها

منالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءةأصحابمنوكثيرٌ

الحديثةالمعرفيةالمناهجهذهبعضوطفوا،العربيالمغرب

الذيأركونمحمدهؤلاءبينومن،العزيزالكتابآياتلفهم

.402صالمحاصرين=

الخطابتحليلومناهجالكريمالقراَنهرماسالرزاقعبدد/)1(

الإسلاميةوالدراساتوالقانونالثريعةكليةحوليةقطرجامعة

23.صاص422عشرالتاسعالعدد
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البنيويةمنهاالقراَنيللنصقراءتهفيمناهجبعدةالأخذحاول

الأناسةعلمإلىانتقلثمالسيميائيات،ثمفاللسانيات

كلهاالمناهجهذهبينأحيانايخلطولعله،والأنثروبولوجيا

أركونحسبالإيمانيةالقراءةلأنذلك)1(،القراءةعمليةأثناء

يُخدمَأنويجب،الإسلاميالفكرولاالكريمالقرآنتخدملا

خدامهعوض،مستقلينباحثينقبلمنالفكرمنالنوعهذا

)3(.واللادينيونالمستشرقونوهم،المتحمسين

أركونمحمدتوظيفكيفيةعلىالكريمبالقارئهناونقف

الكريم:القرآنقراءةفي،البنيويةللسانيات

فيعنهالمعلنللمنهجتبعاالكريمالقرآنأركونيعرِّف-

باللغةالنصوصمنومفتوحةمحدودة"مجموعةبأنهالقراءة

بعدإملائياالمثبتالنصفيماثلةإليهانصلأنيمكن،العربية

تطبيقهاثمشرحهاتملنصوصاوهذه،)3("الهجريبعالراالقرن

.3صاالخطابتحليلومناهجالكريمالقرآنهرماسالرزاقعبدد/(1)

دراسةفيالنقديالألسنيوالمنهجأركونمحمدبوعودأحمد)2(

الديمقراطيالليبراليالحزبموقععلىمنشورالقرآنيةالظاهرة

.raqالعراقي comحwww. liberaldemocraticpartyo

32.صالعربيالفكرأركونمحمد)3(
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يقول،الفكربحريةتسمحلابطريقةالناسحياةعلىوفرضها

مهيمنمعرفينظامهيئةعلىترسخقدالوحي"كان:أركون

النظامهذاهضمواأناسوجدأنتاريخياحدثولقد...تماما

بكلطبقوهثمصارمأرثوذكسيبشكلوفسروهوتمثلوهالمعرفي

إلحاحلتصفيةالملائمةالشروطكلتجمعتهكذاجبروت

ضمنوسجنهلإلحاحاهذالضبطلأقلاعلىأو،والتعقلالفهم

وتلكالضبطهذايعنيماذاجيدانعرفلكننا،يتعدهالاحدود

أجلمنللنضالمستمرةحاجةهناكأننلاحظلذا،الرقابة

(.'")0.للفكرنسبيةاستقلاليةاكتساب

القراءتيمشروعهفيهذابعدأركونمحمدهـشطلق-

هذاتشكلقصةكتابةإعادةأولا"ينبغي:قائلاالكريمللقرآن

التيللتشكيلالرسميةالقصةنقدأي،كلياجديدبشكلالنص

إلىالرجوعيتطلبوهذا،جذريانقداالمنقولالتراثرسخها

ذاتكانتسواءتصلناأنلهاأتيحالتيالتاريخيةالوثائقكل

حذفكلنتجنبهكذاسني،أمخارجيأمشيعيأصل

صحةمنالتأكدعندئذالمهمآخر،ضدلطرفثيولوجي

392.صالإسلاميالفكرتارلخيةأركونمحمد)1(
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قراءةإعادةمسألةفقطليسنواجهبعدها،المستخدمةالوثائق

أخرىوثائقعنالبحثمحاولةأيضاوإنما،الوثائقهذه

اكتشفتالتيالميتالبحركوثائقالوجودممكنة

البحثمنضخمعملأمامأنفسنانجدمؤخرا...هكذا

للأناجيلحدثوكمابعد-فيمايتبعهالذيالنصوصوتحقيق

نإ،القرآنيللنصألسنيةسميائيةقراءةإعادة-والتوراة

يحررناأنيمكنه،أسلوبهوثقلغلاطتهرغمالألسنيالمنهج

علاقتناعلىتسيطرالتيالتقليديةالحساسيةتلكمن

.دا)1(النصوصبتلكالبسيكولوجية

بمراحلتمرالقراَنيالنصقراءةإعادةأنأركونويرى-

منهجاأركونلايحددوهنا:اللسانيةالدراسةمرحلة.:ثلاثة

اللسانياتضوءفيوتفسيرهالكريمالقرآنلفهممنضبطا

المنطقبطرحالمطالبةعلىكلامهجل"ويقتصرالحديثة

للبحثالعربياللسانعلوموترك،النصوصفهمفياللغوي

البنيةعلىالتعرفمرحلة.إ)2(.القرآنيالكلامبنيةفي

.92-192.صالإسلاميالفكرتاريخيةأركونمحمد(1)

34.صالخطابتحليلومناهجالكريمالقراَنهرماسالرزاقعبدد/2()
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البنيةإضفاءأجلمنأركونيتكلف:الكريمللقرآنلأسطوردةا

تعبيرالأسطورةبأنفيقرر،القرآنيالخطابعلىالأسطورية

الثقافيبالوضعوترتبطوكونيةأصليةحقائقعنرمزي

التراثتقويمإعادةمرحلة.يخلقها)1(الذيللمجتمع

التفسيريبالتراثمنوهاأركونيقول:المتراكمالتفسيري

"التقليدية")2(::بنعتهاالتيالتفاسيرمنغيرهذامُّاالباطني

قدوالجماعةالسنةأهلاسمحازواالذينفإنوبالفعل..".

نظريةفرضيناسبالقرآنقراءةفيمنهجتبنيعلىعملوا

المشروعيةبإضفاءوذلكللخليفةتجبفالطاعةالواقعالأمر

معنىوجودإمكانيةرفضجرىفقد.وهكذا..حكمهعلى

الذيهوالمعنىهذاأنغيرهؤلاء،قبلمنللقراَنباطن

تخترقالتأوللفيتقنيةبفضلالشيعةعندبالأهميةسيحظى

اعتبرتهمالذينفإنذلكوبحكم،الباطنلبلوخالكلمظواهر

لهمكانتالذينهم،الدينمنمارقونالرسميةالأيديولوجية

قادردينيبموقفللسنيينالذرائعيالموقفلمعارضةالقدرة

3.هصالخطابتحليلومناهجالكريمالقراَنهرماسالرزاقعبدد/(1)

(Arkoun; Lectures du Coran .P.91-14 (Y
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")1(.الناسقلوبفيللوحيالأولالإلحاحإبقاءعلى

فيالأدواتيالمنهجهذايهدف:القراَنيالنصىعقلنة-4

زحزحةأيالغيبيةعائقرفعإلىالكريمللقراَنالحديدةالقراءة

عنذلكويتم،للمعرفةمصدراباعتبارهمكانتهعنالوحي

والفلسفاتالنظرياتتوفرهمابكلالاَياتمعالتعاملطريق

والتوسل،القرآنعلومنقدبواسطةذلكويكون،الحديثة

العقلوإعطاء،بالغربالأديانعلومفيالمقررةبالمناهج

للنقد)2(.الآياتإخضاعفيمطلقةسلطة

هذاكِبْرالمغربفيالجابريعابدد/محمدتولىولقد

شرعأنمنذوذلك،القرآنيالنصقراءةفيالعقلانيالاتجاه

في"النقديةو"الروح"العقلانية"استعمالإلىكتبهفييدعو

)3(.العربيالتراثمعالتعامل

)1(18.Arkoun; Lectures du Coran Pالمراحلبهذهأركوننوهولقد

كافلمييرسكيلترجمةمقدمتهضمنالقراَنمعنىبعنوانمبحثفيالثلاثة

هرماسالرزاقعبدد/وانظر.ام079عامالمنثورةالكريمللقرآن

34.صالخطابتحليلومناهجالكريمالقرآن

.183صالحداثةروحالرحمنعبدطهد/)2(

المعاصرالحربيالفكرإشكالياتالجابريعابدمحمدمثلاانظر)3(

3ص l3.وه
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لمختلفالنقديةبقراءته..العقلانيالمنحىهذالاويبرز

علميمنهجتبنيإلىإضافةالتاريخيةوالمصادرالروايات

")1(.العقديالانتماءظلالعنبعيداالنصيقاربموضوعي

قراءةفيعليهسارالذيالمنهاجبهذامنوهاالجابرييقول

خطاباولا،دعوةيكونلنهناخطابنا"إن:الكريمالقرآن

كماالحقيقةعنالتعبيرينشُدخطابإنه،دعوةلأيةمضادا

وتعاملالوقائعمنموضوعيحياديموقفخلالمنلناتبذت

المصادرلا)2(.معنقدي

مع-الكريمللقرآنالجابريقراءةمعالمتلخيصويمكن

الاَتية:العناصرفي-المعالملهذهالنقديا-لنظربعضإبداء

الجابرييبين:الجابريعندالجديدةالقراءةمبرر-ا

.فهم..":بقولهالقراءةعمليةتعاطيعلىلهالحاملالسبب

محاولةالقراَنيللنصالحداثيةللقراءةالمنهجيةالأسىبوعليفؤاد()1

التسامحمجلةموقععلىمنشوروالتأسيسالتفكيكفي

altasamoh. net!والث!ؤونالأوقافوزارةعنتصدرالتي.لثحثح

م.02اهـ/9tY80خريف24العددعمانسلطنةفيالإسلامية

26.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)2(
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وقد،زمانكلفيومطلوبةوقتكلفيمطروحةمهمةالقراَن

زمانكلأهليخاطبالقراَنبأناقتناعنابأنَّالتذكيريكفي

بتجددللقرآنمتجدّدفهماكتسابعلينايفرض،ومكان

عصر")1(.كلفيالأحوال

القراءاتاْغلبجرت:ظاهرةًالكريمالقرآنعَذ2-

بساطعلىتعرض،ظاهرةعذهعلىالكريمللقراَنالحداثية

هذهعنيشذيكدلموالجابريوالنقد،والبحثالدرس

للقرآنالسابقةالتعاريفقيمةعنمتحدثايقولفهو،العادة

القديمةلأسئلةااستعادة":يجبأنهتجاوزهاوضرورةالكريم

أعني،تتجاوزهاحديثةأخرىوطرح،كونهاوراءكانتالتي

")2(.نفسهاالقراَنيةللظاهرةوالتكوينالكونمسارطرحبذلك

تعريفإلىالجابرييبادر:القراَنيةالظاهرةتعريف3-

وتجاوزها،لهالسابقينتعاريفعنأعرضأنبعدالقرآن

بلغةمحمدإلىجبريلحملهاللَّهمنوحيإذاالقرآن":فيقول

")3(الأولينالرسلكتبفيالذيالوحيجنسمنوهوالعرب

6.صالقراَنفهممنالأولالقسممقدمةالجابريعابدمحمدد/)1(

.91صالكريمالقراَنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)2(

24.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)3(
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)1(،بلفظهمعبدامتواترامعجزاالقراَنكونالتعريفمنمغفلا

عندما"القرآنية"الظاهرة:بسماهماتفسيرفيالجابريويشذ

علىالعبارةهذهتصدققد"وإنما"روحية"تجربةالوحييعُذ

باستقبال،والروحيةوالوجدانيةالقلبية!ح!النبيعلاقة

آخر")2(.فشي:،بهالموحَىوأما،الوحيوأما،الوحي

تفاسيرمنالقراَنيالنَّص!حولالمنقولتجاوز4ُ-

القرآنقراءةفيالجابريمشروعيقوم:سابقةوتأويلات

القارئعن)القرآن(المقروء"فصل"أساسعلىالكريم

غيرمن"أصالته"في"النص"معللتعامل(التفسيري)التراث

نأإلىنطمحكنَّالقد...":الجابرييقولذلكوفي،وسائط

مُلئتنصقفينظرمجردهوليسالقراَنفهمأنكيفنوضح

،والتأويلاتالتفسيراتمنيحصىلابماوحواشيههوامشه

والحواشي،الهوامشتلكعنالنصهذافصْلأيضاهوبل

أجلمنبل،المهملاتسلةفيبهاالإلقاءأجلمنليس

كتابفيالإستشراقيةالثهبوعلاموالصديقالبكاريالسلامعبد)1(

3.هصنقديةرؤيةالكريمالقرآنإلىمدخل

كتابفيالإستشراقيةالشُبهبوعلاموالصديقالبكاريالسلامعبد)2(

3.هصنقديةرؤيةالكريمالقراَنإلىمدخل
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فينحنبينناالوصللنايتأتىكيومكانها،بزمانهاربطها

")1(.الدائمةأصالتهفيهوكمانفسهالنصوبين،عصرنا

:الجابرييقول:الكريمللقراَنالتاريخيةالنظرة5-

متتبعتاريخيفكرمنبدلامعهوللتعامل،تاريخي"القراَن

الكلاميالجانبوخصوصا،العربيةالثقافةلتطور

القراَنفهمفيالجابريمشروعكانلقد")2(،والفقهي

فيالسورتضحللنصتاريخيةقراءةتأسيسإلى"يطمحالكريم

ولغويةوثقافيةسياسيةمتغيراتشهدتمحطاتسياق

")3(.الدعوةمعالائتلافأوبالتضادوعلائقية

للقراَنالجديدةقراءتهفيالجابريتصرفاتمنوالظاهر

ومفدسبقهلماتاريخيةنتيجةالحكيمالتنزيليعُذأنه،الكريم

)8(.العربيةالجزيرةفيودينيةثقافيةحركاتمنله

7.صالقرآنفهممنالأولالقسممقدمةالجابريعابدمحمدد/)1(

.ااص95الحددمواقفسلسلةالجابريعابدمحمدد/)2(

البحرينيةالوسطصحيفةمفسراالجابريعابدمحمدنويهضوليد)3(

.18صم5/50102/الأربحاء9278العدد

كتابفيالإستثمراقيةالثهبوعلاموالصديقالبكاريالسلامعبد)4(

53.صنقديةرؤيةالكريمالقرآنإلىمدخل
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للقرآنالجابريمشروعفيالتاريخيالمنهجأدىولقد

القراءةعمليةأثناءالإجراءاتمنجملةاعتمادهإلىالكريم

منها:

هذامنوالهدف:النصفهمفيالنزولترتيباعتمادأ-

باعتمادالقراَنيللنصالتكوينيالمسارعلى!التعرفالإجراء

وأالمنطقدورفإن،المحمديةالدعوةمسارمعمطابقته

بينالمطابقةعلىأساسامركزايكونأنلابدالاجتهاد

")1(.للقرآنالتكوينيوالمسارالنبويةالسيرةمسار:المسارين

عليهاأجمعالتيالمسلَّماتفيالشكمنهجاعتماد-ب

سبيل"بأنمؤمناالجابريظل:القراَنعلومفيالسابقون

وصلتالتيالمعطياتكلفيالشكهواليقينإلىالوصول

.لذلك.المسقَماتمناعتبارهاحدإلىالعربيةالذهنيةفي

بالقراءةعالماكانأنهوزعمالرسولأميةفيشكك

معهوتعامل،القراَنيالنصتماميةفيوشكَّك)2(،والكتابة

الحديثأعادحيثوالزيادةالسقطفيهيمكنعاديكنص

245.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)1(

08.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)2(
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)1(التحريفحولالقديم

)2(")3(.القرآني

القصصواقعيةفي...وشكَّك

وتوظيفإعجازيةحمولةذيغيبيئعدلهماكلرفض!-ت

منثابتاوردماكلَّالجابريأخضع:فهمهفيالتأوبل

منسجمامؤؤلاذلككلعندفوقف،العقللسلطانمعجزات

الكريم،القرآنقراءةفيمنهجاارتضاهاالتي"عقلانيته"مع

الإسراءوحادث،خسوفاككونهعنيخرجلاالقمرفانشقاق

)"(.يقظةلامناماكانوالمعراج

سبما؟*يبم

217.صالكريمالقراَنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)1(

258.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)2(

محاولةالقرآنيللنصالحداثيةللقراءةالمنهجيةالأسسبوعليفؤاد)3(

العُمانية.التسامحمجلةموقععلىمنث!وروالتأسيسالتفكيكفي

ويقول188صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)4(

ومنلناتراثإنها":المعجزتينهاتينبخصوصهناالجابري

الذيالفهممعيتعارضلامامنهانختارأنواجبنامنبل،حقنا

عصرناأ.فيالعلمومعطياتالعقلمبادئمعينسجم
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الرابع4المبحث

العربيالمغربفيالحريمللقرآنالحداثيةالقراءةنتائج

فيالقرآنيللنصالمعاصرةالقراءةموضةأسفرتْلقد

الإسلاميةللثوابتجديدةمفاهيمظهورعن،العربيالمغرب

الكتابمحكماتُبيناواضحاتأصيلافيهاالقولَأصَّلتِالتي

الصحيحة،النبويةالأحاديثنصوصِوبئناتُالعزيز،

سلفمنالأعلامالأئمةاجتهاداتعباراتِوناصعاتُ

الإسلامية.الأمةهذهوخلف

ذلك:فمن،الجديدةالمفاهيمهذهمنجملةهناونسوق

تجاسر(:الكريم)القراَنللوحيجديدمفهومظهور.

على،العربيالمغربفيالكريمللقرآنالقارئالحدائيالتيار

الجديدالفهمفينظريتهمعمنسجماللوحيجديدمعنىتحديد

هذاعلىالحداثيَالتيارَهذاشجعولقد،القرآنيللنص

نأبعدفيه"،"المفكرحيزفيالكريمَالقرآنَوضعُهُالتجاسر

أركونيقول،"فيه"اللاَّمفكرحيزفيالتيار-رأي-حسبكان
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جهةكلمنإليهالمتوسلللقراَننريد"نحن:السياقهذافي

الاجتماعيينالفاعلينكلقبلمنوالمشروحوالمقروء

نأ،العقائديةوكفاءتهمالثقافيمستواهميكنمهماالمسلمين

الجديدةوالتحريات،النقديةللتساولاتموضوعايصبح

والأنتروبولوجيةوالتاريخيةاللغويةبمكانتهالمتعلقة

إحداثإلىذلكجراءمننطمحوالفلسفيةوالتيولوجية

النضاليةالخطاباتتصاحبثورةإلىوحتىعقليةثقافيةنهضة

ثتَمومن،لاتهاودلاووظائفهامنشأهاتف!رأنأجلمنالعديدة

عليهالما)1(.السيطرةأجلمن

فيالقرآنيالنصقراءةفيالعلمانيالاتجاهسعىولقد

عندللوحيالسائدالمفهوميزحزحأنإلىالعربيالمغرب

طبيعيةظاهرةأنهعلىويف!ره،<r)ويتجاوزهاليومَالمسلمين

التيارهذاسعىكما)3(،الريحهبوبأوالمطر،كسقوط

246.صعلميةقراءةالإسلاميالفكرأركونمحمد)1(

الخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأركونمحمد)2(

27-28.صالديني

=الخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالمَرآنأركونمحمد)3(
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ظني)1(،للواقعتابعاالقرآنيالنصيكونأنإلىالعلماني

نحويةأخطاءفيه)3(،الثبوتنسبي)2(،المعنىمتعددالدلالة

(.)ْوانتقادهعنهالقداسةنزعينبغيصهاملائية)4(،ولغوية

)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

الهامش.فيالمترجمتعليقوانظر89صالديني

الفكرفيهذافيأركونمحمدكلامالممثيلسبيلعلىانظر

.2.صعلميةقراءةالإسلامي

العربيالفكرتارلخيةفيأركونمحمدالتمثيلسبيلعلىانظر

الرسالةبينالإسلامفيالشرفيالمجيدعبدو143صالإسلامي

56.1صوالتاريخ

واستحالةالإسلاميالفكرفيأركونمحمدالتمثيلسبيلعلىانظر

المجيدوعبد8هصواجتهادنقدلإسلامياوالفكر4صاالتأصيل

عابدومحمد4-94صهوالتاريخالرسالةبينالإسلامالرفي

.217صالكريمالقرآنإلىمدخلفيالجابري

العقلنقدإلىالاجتهادفيأركونمحمدالتمثيلسبيلعلىانظر

الإسلامضدإسلامالنيهوموالصادق3-36صهالإسلامي

/دالاعتراضاتهذهمثلعلىبالردتكفلولقد9252-.اص

القرآنعلومفيالمعاصرالحلمانيالاتجاهفيالفاضلمحمدأحمد

بعدها.وما45اصونقددراسة

منوموقفهالحديثالعلمانيالتيارالافعيالدينبهيمحمدمنى

.ا-20301صالكريمالقرآنتفسير
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-حسبلإسلامفا:()الإسلامللدينجديدمفهومظهور.

عنعبارة-الكريمللقراَنالحداثيةالقراءةفيالعلمانيالتيار

أساطيرمنوغيرهاالجاهليةوطقوسشعائرمنمقتبسات

الأديانبقيةعنيختلفلاوهو)1(،القديمةالشعوب

تشكلهالتيالمحسوسةللقوىنتاجاكونهفي،كالمسيحية

المعرفيالإطارضمنيقعوهووأيديولوجيا)2(،عقاديا

والحداثةالعولمةبفعلالإسلاموسيصبح)3(،الوسطىللقرون

)"(،الريحمعويذهبيتبخروسوف،لهلامعنىبالياشيئا

للذكرىالتاريخيالإسلامويبقى،المثاليالإسلاموسينهار

تحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقراَنفيأركونمحمدانظر)1(

23اصلإسلامياالعربيالفكروتاريخية801صالدينيالخطاب

26.صوالتاريخالرسالةبينالإسلامفيالشرفيالمجيدوعبد

.157صالدينيالعقلتقدفيقضاياأركونمحمد)2(

491.صالدينيالعقلتقدفيقضاياأركونمحمد)3(

إدرسىأحمدود/06صالدينيالعقلتقدفيقضاياأركونمحمد)4(

عدةعلىمنشوربحثالعلمانيةالقراءاتفيالإسلامماَلالطعان

.wsaaid.الفوائدصمِدموقعمنهامواقع netأطروحةمنجزءسوهو

اهـالموسومة428عامحزمابنبداربالرياضنشرتالتيالباحث

لما.النصتاريخيةالكريموالقراَن!الحلمانيون:ب
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قيمعذُولاينبغي)1(،للمسيحيةحصلكمافقطوالدراسة

سياقهامنننتزعهاأنالخطأومن،مطلقةحقائقالإسلام

فيبأعيانهمأناسإلىموجهةرسالةالإسلاملاْن،التاريخي

معتتناسبظواهرفيهانجدولذلك،الميلاديالسابعالقرن

والطوفانوالملائكةص!ابليسوالناركالجنةالعصرذلكثقافة

لهاوليست،الحديثةالتصوراتعنبعيدةوهي،ذلكوغير

العصر)2(.ذلكفيموجودةكانتالتيذاتهاالدلالات

القراءةفيالجديدالتيارحرصجديد:بدينالتبشير.

لخلفيتهتبعا-العربيالمغربدولفيالقرآنيللنصالحداثية

مفهومأساسعلىيقومجديدبإسلاميبشرأنفي-العلمانية

حتىالنظرإعادة"يقبلالحديثلإيمانفا،لإيمانالمعنىجديد

المشروطياتإلىصماعادتهاانتهاكهاجلأمنلأولىاصوللأافي

الحديثبالمعنىلإيماناإن،")3(لاجتماعيةاللجدليةالمشتركة

318و328وص.6الدينيالعقلتقدفيقضاياأركونمحمد)1(

العلمانية.القراءاتفيالإسلامماَلالطحانإدري!أحمدد/وانظر

وانظر4هصوالتارلخالرسالةبينالإسلامفيالشرفيالمجيدعبد)2(

العلمانية.القراءاتفيالإسلامماَلالطعانإدرشىأحمدد/

الخطابتحليلإلىالموروثالتفسيرمنالقرآنأركونمحمد(3)

=الإسلامماَلالطعانإدرسىأحمدد/وانظر84و83صالديني
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ينافيوذلك،العالمعناللَّهوغياباللَّهموتفكرةحتىيقبل

الإيمانمفهومفيوجلعزواللَّه)1(،التقليديالإيمانمبادئ

التصورفيالقَههوليبسالجُددالمؤؤلةقِبلمنبهالمبشَّر

.)2(والمساواةوالحريةبالعدالةالأملإنهبل،لإسلاميا

ماهوليس،العلمانيالتيارهذامفهومفيالاَخرواليوم

لإيماناأصحابعند"المتلقاةلأفكار"افيعليهمنصوصاورد

ليسطرواالكهنةُولَّدهاأسطورةالاَخرالعالمإنبلالتقليدي

هوليسالتيارهذاعندالبعثإنويحكموهم)3(،الناسعلى

الطفولةعالممنالبعثهوصيانما،الموتبعدالبعث

)4(.والوعيالتقدمعالمإلىوالتخلف

العلمانيونرسم:المتدينللمسلمجديدبنموذجالتبشير.

صورة،جديدةقراءةللقراَنالقارئينالحداثيينمنالمغاربيون

العلمانية.القراءاتفي=

أحمدد/وانظر257صالدينيالحقلتقدفيقضاياأركونمحمد)1(

الحلمانية.القراءاتفيالإسلامماَلالطعانإدرشى

أحمدد/وانظر282صالدينيالعقلتقدفيقضاياأركونمحمد)2(

العلمانية.القراءاتفيالإسلامماَلالطعانإدرص

82.صالأسرفيالإسلامالنيهومالصادق)3(

(U)ا-60701صالأسرفيالإسلامالنيهومالصادق.
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بئنتالتيصورتهتفاصيلمنكثيراتخالفالمعاصرللمسلم

المعاصرالمسلمشرطمنفليس،وال!نةالكتابفيمعالمها

الشهادةمنالثانيالجزءلأناللَّهرسولمحمداأنيشهدأن

كانإذبعد،فيماالأذانإلىأضيفلأنهالإسلاممنليس

والصلاة)1(،الأديانكللقاءإلىدعوةالبدايةفيالإسلام

رياضةعنهاوتغني)3(،واجبةوليست)2(،شخصيةمسألة

الفقهاء)8(.عنهغفلماوهواليوغا

"تمسولأنها(،)ْاختياريةهيصهانمابواجبةليستوالزكاة

الثرواتتمسمماأكثروالمتوسطةالصغيرةالثروات

القائمةالكبيرةالثرواتمنللحدتوضع.ولم..الضخمة

زمنالعربمعهودتكنلمفهذه،المرتفعالربحعلى

منشيئَاتنالأنيمكنلاوحدهافالزكاة.ولذلك.النبوة

الفقهاءصوتأمالناسصوتمزورةثقافةمحنةالنيهومالصادق)1(

24.2-هص

ضوابطضوءفيالكريمللقرآنالجديدةالقراءةهرماسالرزاقعبد)2(

.أركونمحمدعنناقلا916وا-92صالتفسير

63.صوالتاريخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبد)3(

.134و127صالأسرفيالإسلامالنيهومالصادق)4(

63.صوالتاهـلخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبد)5(
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فيهليسلمجتمعأصلاوضعتلأنهاالكبيرةالطبقيةالفوارق

ليسكذلكوالصوم")1(،الكبيرةالطبقيةالفوارقهذهمثل

الوثنيةالطقوسمنكذلكوالحجللتخيير)2(،هووإنمافرضا

)3(.العربلحالمراعاةالإسلامأقرهاالتي

وثنيةطقوساوتعتبرالإسلاميةالشعائركلتُميَّع"وهكذا

وقد،والجاهليةالسابقةلأممواالبيئاتمنالقراَنإلىتحدرت

طُمس....وهكذا)1(تقنينهافيدورهمالفقهاءمارس

الإسلامويبرز،ص!محمدبهأرسلالذيالربانيالإسلام

والقابلةالمفتوحةالعصريةالجديدةبأركانهالمخترعالعلماني

الحد،هذاعندتتوقفلموالتي،والتأويلاتالأفهاملكل

(.")ْالعلمانيالخطابفيعندهاالوقوفيمكنحدودلالأنه

Aبم3كل*

الفكرقضايابناءإعادة.نحو..نظروجهةالجابريعابدمحمد)1(

.اها-ا5.صالمحاصرالعربي

63.64-صوالتارلخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبد)2(

.صهوالتاريخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبد)3(

8.اصالإسلاميالعربيالفكرتاريخيةأركونمحمد)4(

العلمانية.القراءاتفيالإسلاممآلالطعانإدرشىأحمدد/(5)
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المنهاجمعالملأهممختصراعرضاالدراسةهذهكانت

الحربي،المغربدولفيالكريمالقرآنقراءةفيالحداثي

هذهعنهاأسفرتالتيالنتائجلأهمتلخيصيليوفيما

الدراسة:

المغربفيالقرآنيللنصالحداثيةالقراءةزعماءلعلا-

العالمفيالقرائيالنوعلهذاالأوائلالروادمنالعربي

ساحةإلىتصللكي،المغرببحوثهمتخطتإذ،العربي

بحوثاهناكفأثمرت،العربيالعالممشرقفيوالثقافةالبحث

منوالهم.علىونسجت،دربهمعلىسارتودراسات

المغربفيالكريمللقرآنالحداثيةالقراءةغايةُكانت2-

والتشريعيالاعتقاديمضمونهمنالقرآن"تفريغَالعربي

نأيمكنمالكلمهيأفارخوعاءإلىوتحويله،والأخلاقي

والأفكار")1(.المعانيمنبهيلصق

أين=منالمعاصرةالقراءةجنونالبوطيرمضانسعيدمحمد./)1(
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فَيضرةحالاستشراقاومناهجُودراساتُبحوثُكانت3-

بذلكصرَّحولقد،اَنفاذكرناهاالتيالنماذجمنكثيرِقراءات

بمنهجينوهالذيأركونمحمدمثلالنماذجهذهأصحاببعضُ

والفرضتاتالمسلَّماتيقارعونفهم...":قائلاالمستشرقين

هـانهؤلاءوبعضُ،(scientiste((1)العلمويباليقينالإسلامية

آرائهمنفظاهز،-ذلكيفعللنوهوبالتأثر-علانيةيصرحلم

استشراقيةخلفيةعنصادزأنهوتفسيرهالكريمالقراَنبخصوص

إلىلمدخلهالنقدكشفالذيالجابريعابدمحمدكحال

)2(.ثناياهفيالاستشراقيالأثربروزالكريمالقرآن

الثقافيالمركزفيالدكتورالثصيخألقاهامحاضرةأين؟صهالى=

:بعنوانندوةانعقادلمناسبة،م1002سنةبارسفيوالاجتماعي

بينمنوكاند،الذاتيةوالشطحاتالعلميةالتفسيراتبينإالقرآن

ومحاضرة،لحظةآخرفياعتذرأنهبيْدأركونمحمدلهاالمدعوين

الشخصي.موقعهعلىتوجدالبوطيالدكتور

وانظر253صالإسلاميالعربيالفكرتارلخيةأركونمحمد(1)

بينأركونمحمدفكرفيالاستشراقالعباقيالحسند/للتوسع

إسلاميةمجلةفيمنشورالتجاوزفيوالرغبةبالمديونيةالشعور

.هالعددهالمحرفة

مدخل-كتابفيالإستشراقيةالشُبهكتابمنكثيرةمواضعانظر)2(
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الكريمللقرآنالمعاصرةالقراءةمشاريعمُعظمأخفقت4ْ-

علىالقراءةفيالجديدةالنظريةتطبيقفي،العربيالمغربفي

تطبيقمجالفيأركونفأعمالالعزيز)1(،الكتابنصوص

الفاتحة!،لسورة"قراءة!:جدُّاقليلةبهابشَّرالتيالنظرية

فيومنهجهأركونلفكر")2(وللمناوئينالكهفلسورةو"قراءة

بهقاموما)3(،وانتقاداتنظراتالنموذجينلهاذينالتناول

القارئينوبحسبالواضحالتفسيرفيالجابريعابدمحمد

...لإطلاقاعلىواضحاالتفسيريكونلاأنإلى"أدعىلعمله

قدكانصماذا،واللسانياتالبنيويةقواعدأبسطيخالفوهو

تزيدالطريقةهذهفإن،والإيضاحالوضوحبقصدذلكفعل

.بوعلاموالصديقريالبكاالسلاملعبدنقديةرؤيةلكريمالقرآناإلى

محئقةنظرية"ماريع:بالمشاريعهذههرماسالرزاقعبدد/يصف(1)

.701صالقراَنيالنصقراءةقضيةوانظرمؤخلةلماأو

(2)86-9668-41Lectures du Coran P.

الفاتحةلسورةأركونقراءةعلىالحباقيالحسند/ملاحظاتانظر)3(

بعدها،وماص.25الحداثيةوالقراءةالكريمالقرآنفي

لسورةأركونقراءةعلىهرماسالرزاقعبدد/وملاحظات

بعدها.ومااا.صالقرآنيالنصقراءةقضيةفيالكهف
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مجموعةإلىوتحؤلهنصا،يعدلمالذيالنصغموضمن

فيأنكما")1(،المتناثرةوالفقرالمفرداتمنضخمة

في"تقدحأخطاءَ"الواضح!التفسيرإلىللجابري،"المدخل

بأعمالالمعجبينأحدُبذلكأقركما-المشروعمنطلقات

)2(.الراحلالمفكر

المغربفيالكريمللقرآنالحداثيةالقراءةمشاريع5-

نقديا"موقفايتبنىأغلبهالأن،العلميةللضوابطمجافيةالعربي

ومنالقرآنعلوممباحثمختلفمنالتفسيريالتراثمنهدْمئاأو

علميةبضوابطتلتزملاالنقدهذافيلكنها،العربياللسانعلوم

الإلحاحيتممخطئةافتراضاتعلىالنقدهذاتؤسسبل،مقررة

تحصيلفيمنهجياقصوراهناكأنكماعليهاإ)3(،والحرص

موقععلىمنشورالقرآنوتفسيرالجابريعابدمحمدالسيدرضوان)1(

.سحعاalmultaka.netل!بداعالفكريالملحقى

مساوقالتنزيلمسار:الجابريعابدمحمدإسلامياتفاضلجهاد)2(

تنشرالتيالجهةعنتصدرالتيالكويتيةالقبسمجلةالدعوةلمسيرة

32.صم600102//570133،15.الحدالمشهورةَالجريدةَ

.11.صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبدد/)3(
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للتيارلعامةاالرزيةُوتلك،لتفسيرافيللخوضاللازمةدواتلأا

)1(.الكريمالقرآنتفسيرفيالحديثالعربيالعلماني

التعاليمنكثيرالكريمللقرآنالقارئةالمشاريعهذهفي6-

فياْنكما،أركونمحمدنظرفي،)2(المؤمنة"القراءاتعلى

ب"الأفكارالاستخفافمنقليلغيرقدراالمشاريعهذه

.الجابرييسميهاكما"المتلقاة

المغربفيالقرآنيللنصالحداثيةالقراءةمشاريعتسلملم6-

لكلالعامالمنهاجمننابعةعلميةأخطاءفيالوقوعمنالعربي

الخطَلمنكثيرعلىاشتملتالتيالمشاريعهذهمنمشروع

بعضُعليهنبهالذيالبئنوالغلط،المخزيوالتمخُل،الواضح

)3(.الجابريعابدومحمدأركونمحمدبفكرالمعتنينالباحثين

منوموقفهالحديثالعلمانيالتيارالثافعيالدينبهيمحمدمنى)1(

644.صالكريمالمَرآنتفسير

33.صعلميةقراءةالإسلاميالفكرأركونمحمد(2)

كبيرلدخاد/بريوالجاركونألرجليناخطاءأب!برازاعتنواالذينمن)3(

محمدمؤلفاتفيوالمنهجيةالتاريخية"الأخطاء:كتابهفيعلال

.م8002سنةالجزائرفيالمنثورأالجابريعابدومحمدأركون
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تركبأنالكريمللقراَنالقارلْةالمشاريعهذهأرادت7-

أثثاء-القدامىالباحثينمننيةحسن-عنوقعتقديمةأخطاء

إلىشذوذهامع"وتحؤلها،القراَنعلومفيالحديثتناول

أهدافلخدمةلتوظيفها،قطعيةوحقائق،تاريخيةثوابت

.(1لما)معروفةإيديولوجية

هذهمُتئمفيوتوصياتمقترحاتمنلناكانفإذاوبعد

النحو:هذاعلىنذكرهالذيفذاك،الدراسة

المغاربيةالقراءاتهذهمشاريعمنكثيراستطاعلقد.

فيالمثقفينمنعريضجمهورإلىيصلأن،القراَنيللنص

منالمعتمدةالنشروسائلبفضلوذلك،والمغربالمشرق

ذائعةنشردورلهمتنشرإذ،المشاريعهذهأصحابقبل

المتابعينمنكثيرجمهورإلىتصل،البثواسعة،الصيت

يكونأنمنإذنجرمفلا،المطبوعاتعالمفيمايصدرلكل

الكتبمستوىفيالمشاريعلهذهنقديةدراساتمنينشرما

...جاذبيةِوقوةانتشارِ،وسعةمنظرِ،جمالالمنتقدة

عنالعباقيد/حسنلكتابتقديمهفيالصغيرالمجيدعبدد/)1(

.ا.صالحداثيةوالقراءةالكريمالقرآن
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القرآنيالنصقراءةفيثيةالحداالمشاريعهذهأفلحتلقد.

منشئيها،فلكفيالدائرينالمثقفينمنجيلتكوينمن

التلاميذهؤلاءوتبؤأ،وقناعاتهمأطروحاتهمعنوالصادرين

،1()الثقافيةوالمؤسساتمعاتلجاافيهامةصبمنارلأنصاوا

العلميالبحثووجهوا،المنظرينلأساتذةامشاريعفيفحاضروا

باقتراحوذلك،إيديولوجياتوجيهاالتعليميةالمؤسساتبعضفي

)2(،مرموقةعلميةشهاداتلنيلوالدراسةللبحثموضوعات

)1(

)2(

للنصالحداثيةالقراءةمنالنوعلهذارؤجواالذينهمكثيرون

روادها،بمنظارالإسلاموفهموا،الحربيالمغربفيالقرآني

ومحمدجحيطوهشامبلعيدوالصادقالحداد،الطاهرومنهم

وغيرهم.بوهنديومصطفىالطالبي

محجوبومحمد-أركونتلميذ-الشرفيالمجيدعبدأشرف

الثالث،السلكأبحاثعلىالأولىتونىوجامعةالزيتونةبجامعة

كالاَتي:موضوعاتهاوكانت

منأركونمحمدعندالإسلاميالتراثمعالتعاملخصائص8

.ام199رمضانبنلرمضانالقرآنفيقراءاتكتابهخلال

محمدإنتاجالمعاصرالإسلاميالحربيالفكرفيالقراءةإشكالية"

.ام799السعيدانيلخالدنموذجاأركون

لإلياسالمحاصرالعربىِالفكرفيالقرآنيالنصقراءةإشكالية*

م.0002قويسم
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الدرسساحةإلىالمشاريعهذهنظرياتبعضُوتسللت

فيلأدبيةاهجلمنااتوظيفإلىشئةالناأنظارفوجهت،معيلجاا

سلوكمنإذنفلاجرم،والتمحيصللنقدالقرآنيالنصإخضاع

قبلمنالمشاريعهذهحولالنقديةالمناقشاتينقلمضادسبيل

نفسهاتحاورمغلقةفضاءاتمنالتفسيرعلمفيالرسوخأهل

علمية،لرسائلوتأليفاتدريساالجامعاتفضاءإلى،بنفسها

...ولقاءاتلندواتوعقدا

بالتفسيرالعلمأهلمنبحثفرقتكوينمنلابد.

القارئةالمشاريعهذهعنيصدرعملكللمراجعة،وغيرهم

منالمطابعتقذفهماكلورصد)1(،حداثيةقراءةالفهلكتاب

...القراءةفيالجديدةالنظريةيتبنىمَنْأفكاربنات

العلياالدراساتطلبةمنبحثفريقبهايقومالتيالأعمالمن)1(

وقراءاته،المصحفمروعالشرفيالمجيدعبدإشرافتحت

للقرآنالقديمةالمخطوطاتكلاستقصاءعلىالحملهذاويقوم

لممماوغيرهمصحابةمصاحفمنبقايافيهاإنيقالوالتيالكريم

تجدمشبوهالعمكوهذاعفارْ،بنعثمانالراشدالخليفةيعتمده

الإسلاميةالمواقعمنكثيرفيوتعليقاومراجعةنقدايترددصداه

-Bayanالقرآنلتفسيرالبيانملتقىكموقع alquran.netس..
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أهلقبلمنالموجَّهةالانتقاداتفيالمراوحةمن*لابد

كشفعلىالقائمالمنهجيالنقدبين،المشاريعهذهإلىالعلم

القائمالتجزيئيالنقدوبين،والمنطلقاتالمرجعيةالأسس

عنأحدهمايغنيليسإذ،والتفاصيلالجزئياتذكرعلى

الاَخر)1(.

بها،ينفعأن،الدراسةهذهخاتمةفيوجلعزاللَّهوأسأل

علىوسلَّماللَّهوصلى،الذنببهاويغفرالأجر،بهاويجزل

كثيرا،تسليماوسلموصحبهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمد

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللَّهوالحمد

لهذهالتفصيليالنقدمنالنوعهذاالطيارمساعدالدكتوريحبذلا)1(

قال،أجدىوالمناهجوالمنطلقاتالأسسنقدأنولرىالمشاريع

العروضلمناسبةالفضالْيةدليلقناةعلىمدادبرنامجفيذلك

أهلملتقىموقعوانظرللجابريالكريمالقرآنإلىالمدخللكتاب

.netالتفسير tafsir
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ححوالمؤالمصادر

الأولىالطبعةالإسلاميالعربيالفكرتاريخيةمحمدأركون-

القومي.الإنماءمركزمنشوراتلبنانبيروتام869

دارلبنانبيروتام899الثالثةالطبعةواجتهادنقدالإسلاميالفكر

الساقي.

مركزمنشوراتلبنانبيروتام879علميةقراءةالإسلاميالفكر

القومي.لإنماءا

بارشىبيروتالعواعادلترجمةام859الثالثةالطبعةالعربيالفكر

.عويداتمنشورات

2991.Lectures du Coran Maisonneuve et larose Paris

الطبعةالدينيالخطابتحيلإلىالموروثالتفسيرمنالقراَن

الطليعة.دارلبنانبيروتم1002الأولى

الأولىالطبعةاليومالإسلامنفهمكيفالدينيالعقلنقدفيقضايا

الطليعة.دارلبنانبيروتام899

ام089الأحكامأصولفيالإحكامعليأبيبنعليالآمدي-

العلمية.الكتبدارلبنانبيروت
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كتابفيالإستشراقيةالشبهالصديقبوعلامالسلامعبدالبكاري-

نقديةرؤيةالجابريعابدمحمدللدكتورالكريمالقرآنإلىمدخل

والجزائرللعلومالعربيةالدارلبنانبيروتم9002الأولىالطبعة

.الأماندارالرباطوالاختلافمنشورات

وقراءاتلأصولييناضوابطبينالتأويلطهمحمدإبراهيمبويداين-

مطبوعةغيرجستيرمارسالةصرةمعافكريةأصوليةسةدراصرينلمعاا

م.1002القدسجامعةمن

دراسةفيالنقديالألسنيوالمنهجأركونمحمدأحمدبوعود-

الديمقراطيالليبراليالحزبموقععلىمنشورالقرآنيةالظاهرة

.liberaldemocraticpartyofiraqالعراقي comس.

القراَنيللنصالحداثيةللقراءةالمنهجيةالأسسفوادبوعلي-

التسامحمجلةموقععلىمنشوروالتأسيىالتفكيكفيمحاولة

altasamoh. net!والشؤونالأوقافوزارةعنتصدرالتي.سدال

م.02اهـ/94280خريف24العددعمانسلطنةفيالإسلامية

وإلىأينمنالمعاصرةالقراءةجنونرمضانسعيدمحمدالبوطي-

والاجتماعيالثقافيالمركزفيالدكتورالئميخألقاهامحاضرةأين؟

بينالقرآن":بعنوانندوةانعقادلمناسبة،م1002سنةبارشىفي

البوطيالدكتورومحاضرة،"الذاتيةوالشطحاتالعلميةالتفسيرات

.fikrالشخصيموقحهعلىتوجد com.لتحثحثا.
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تاريخبلاالمعاصرالعربيالفكرإشكالياتعابدمحمدالجابري-

العربي.الثقافيالمركزالبيضاءالدارطبع

م9002النزولترتيبحسبالواضحالتفسيرالحكيمالقرآنفهم

العربية.الوحدةدراساتمركزلبنانبيروت

95.العددمواقفسلسلة

مركزبيروتلبنانم6002الأولىالطبعةالكريمالقرآنإلىمدخل

العربية.الوحدةدراسات

الطبعةالمعاصرالعربيالفكرقضايابناءإعادةنحو...نظروجهة

العربية.الوحدةدراساتمركزبيروتم4002الثالثة

علىمنشورالقرآنوتفسيرالجابريعابدمحمدرضوانالسيد-

.لثحثحثاalmultaka.netل!بداعالفكريالملتقىموقع

القرآنتفسيرمنوموقفهنيلعلمااالتيارالدينبهيمحمدمنىالشافعي-

اليسر.دارمصرالقاهرةاص942الأولىالطبعةونقدعرضالكريم

بيروتم1002والتاريخالرسالةبينالإسلامالمجيدعبدالث!رفي-

الطليعة.دارلبنان

بحثالعلمانيةالقراءاتفيالإسلاممالادرشىأحمدالطعان-

.saaidالفوائدصيدموقعمنهامواقععدةعلىمنشور netسا.
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الدارالمغربم5002لأولىاالطبعةالحداثةروحالرحمنعبدطه-

العربي.الثقافيالمركزالبيضاء

تحليليةدراسةالحداثيةوالقراءةالكريمالقرآنالحسنالعباقي-

سوريام9002لأولىاالطبعةركونأمحمدعندالنصلإشكاليةنقدية

والنشر.للدراساتصفحاتداردمشق

فيالمنهجيةوأبعادهاالتأويلضوابطفيقراءةطهرقيةالعلواني-

التطوراتدراسةندوةفيألقيبحثالمعاصرةالقراَنيةالدراسات

.م6552شباطا2-11بيروتصرةالمعاالقرآنيةالدراساتفيالحديثة

التنزيلمسار:الجابريعابدمحمدإسلامياتجهادفاضل-

الجهةعنتصدرالتيالكويتيةالقبسمجلةالدعوةلمسيرةمساوق

م.15/600102/،70133العددالمشهورةَالجريدةَتنشرالتي

القراَنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاهمحمدأحمدالفاضل-

الثقافي.قدالنامركزدمشقسوريالأولىاالطبعةم5802ونقددراسة

لأولىاالطبعةالفقهاءلغةمعجمحامدوقنبيرواسمحمدقلعجي-

النفائس.داربيروتام859

ضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتمحمودمحمدكالو-

.اليماندارحلبسوريام9002الأولىالطبعةالتفسيرضوابط
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داربيروتالأولىالطبعةالعربلسانمكرمبنمحمدمنظورابن-

.درصا

رياضقبرصلندنام499الإسلامضدإسلامالصادقالئيهوم-

والنشر.للكتبالريس

للكتبالريسرياضقبرصلندنام199الأسرفيالاسلام

والنشر.

الثانيةالفقهاء؟الطبعةصوتأمالناسصوتمزورةثقافةمحنة

والنشر.للكتبالريسرياضلندنام699

ينثرلممرقونبحثالقرآنيالنصقراءةقضيةالرزاقعبدهرماس-

بعدُ.

رسالةالتفسيرضوابطضوءفيالكريمللقرآنالجديدةالقراءات

مطبوعة.غيراص804الرباطالاَدابكليةالعلياالدراساتدبلوم

كليةحوليةقطرجامعةالخطابتحليلومناهج....الكريمالقرآن

م.002اهـ-ا91422/العددالشريعة

البحرينيةالوسطصحيفةمفسراالجابريعابدمحمدنويهضوليد-

50102//0ربحاءلأا9278لعددا
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الدينيللنصالحداثيالفهم

)1(المتفلتوالتَّجديدالمنضب!الاجتهاددعاوىبين

البحثمقدمة

فيهائلةثورةَالغربيالعالمفيالحديثُالعصرُشهد

المفاهيم،منكثيراغيَّرتالتيالحديثةوالمعارفالعلوم

منكثيراونَسفت،والمرجعياتالقناعاتمنكثيراوزحزحت

المذاهبمنكثيراوأسقطتْ،والأطروحاتالنظريات

هوالإنسانُوغداالمعبودُ،هوالعلمُوأصبح،والتيارات

والأفكاروالِمللُالأديانوفُهمت،وسيدهالكونمحور

الكلّعلىالحاكمُهوالعلمَأنَّضوءعلى،المرجعيةوالأطر

الفصْلُ،القولُهوقولَهوأنَ،لإنسانيةاالمعرفةعلىوالمهيْمن

الجزْل.الحكْمهووحكْمه

علومضوءعلىوالسنةالقرآنفهم":الدوليالملتقىإلىمقدَّثميجث(1)

اص433الجزائرقسنطينةالقادرعبدالأميرجامعةأومعارفهالعصر

.م1102لموافقا
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فيوالعربيالغربي:العالمينبينالتلاقيحصلَولما

العالمفيانتشرتْ،ودواعيهاأسبابهامعروفةٌتاريخيةمحطَّات

و"التغريب""الاستشراق"عمِلالتيالأفكارُهذهالعربي

"استفادةأو((مثاقفة))أنهابدعوى"توطينها"علىلاستعمار"و"ا

فحدثتِ،وطناولادينالهيعرفلا"مشتركإنسانيمُعطَىمن

ذلكنتائجمنوكانب"الصدمة"،بعضهميُسفيهماأوالرجفة

الذينوالمسلمينالعربالمفكرينمنطبقةظهور،واَثاره

تبنيوتبنَّوها،الولهانالعاشقتلقفالغربيةالأفكارتلقفوا

والجديد،القديمبينمعاركفنشأتالصَّديان،الوامق

وعلومهالعصرمعارفأنيرىدخيلوافدفكربينوصِدامات

فكرٍوبيْن،المنتهىيكونوإليهاالبدايةُمنهاتكونأنيجب

ولاجديدا،فكرابدينهيبغيلا،محافظأومنغلقأنهيُرى

فهمفيوالسنةالكتابعلىالمؤشَسةالقديمةالمنهجيةبالطرق

بديلا.الحكمواستنباط

الطِّينَوزاد،أُوَازهواستشرىالطائفتينبينالخلافُونجمَ

النُّصوصفهمفيغريبِبمنهجٍالأولالفريقتمسّكُبلةَ

ونقلا،عقلاعليهالمجمعَيخالفشاذا،تفسيراوتفسيرها

وذوقا.ولغةوتاريخا
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بيانعلىالمباركالملتقىهذافيالمشاركةهذهومدارُ

منكثيرٌبهتمسكالذيالدَّعيالغريبالمنهاجمعالم

فيالعصرانيينمنالاجتهادوأدعياءالعلمانيينمنالحداثيين

وسنةَ.كتاباالنصوصفهم

النحو:هذاعلىالدراسةمباحثتقسيمالعملمنهجُاقتضىولقد

فيالواردةالمصطلحاتشرحفيالتمهيديالمبحث

الدراسة.عنوان

منالحداثيينلأخذالداعيةالأسباب:الأولالمبحث

شاذبمنهاجالمتفلتوالتجديد،المنضبطالاجتهادأدعياء

وفيه:النصوصلفَهْم

لأسبابافيالقولتفصيل:الأولالمطلب:لأولاالمطلب

الشرعية.للنصوصالجديدالفهمالىالمودية

الحداثيالفهمعلىالحاملةالأسبابنتائج:الثانيالمطلب

الشرعيَّة.للنصوص

العصرمعارفمنالنابعةالحدائيينمناهج:الثانيالمبحث

وفيه:وسنةكتاباالنصوصفهمفي-وعلومه

مناهجضوءعلىالكريمالقرآنفهم:الأولالمطلب

العصر.علومفيالبحث
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النصفهمفيالحداثيينمناهجتقويم:الثالثالمبحث

الفهم.فيالحداثيالطرحتبنياَثاروبيان،الديني

التيوالمقترحاتوالتَّوصياتالخلاصاتأهمفيالخاتمة

فيه.المبحُوثللموضوعالعلميَّةالإضافةتُثري

هذهخلالمنعلميةأهدافايحققأنالباحثُويتوقع

منها:،الدراسة

بينحالُهايتأرجحُالتيصرةالمعاثيةالحداساتالدِّراتقويمُ/ا

الديني.للنصالفهمتجديدودعوى،المنضبطلاجتهاداادعاء

الاجتهادلأدعياءللتصديعمليةمنهجيةاقتراح2/

الحديث.العصرفيالمُنفلتوالتجديد

البحوثمنالضربهذامثلفيالمرضيالمنهاجولعل

مامع،والتحليلوالدراسةالاستقراءعلىالقائمالمنهاجهو

بينهاوالترجيحالآراءبينالمقارنةمنذلكيستوجبقد

وسميها.غثِّهابينوالموازنة

وأن،والقَبولالحُظوةالدراسةلهذهيضمعأنْأسألُواللَّه

خالصاعملهيجعلوأن،صاحبهاجهودفييباركوأنبهاينفع

المهداةالرَّحمةعلىوباركوسفَماللَّهوصفَى،تعالىلوجهه

وصحبهآلهوعلى،الفَهعبدبنمحمَّدسيدنا،المزجاةوالنَعمة

.كثيرَاتسليمًاوسلَّم
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التمهيدكطالمبحث

الدراسةعنوانفيالواردةالمصطلحاتشرحفي

منالدراسةهذهموضوععلىالوقوفأجلمنلابد

بعضمعانيفيهنجفي،تمهيديبمبحثافتتاحها

للقارئيتبينحتى،عنوانهاعليهااشتملالتيالمصطلحات

ذلك:فمن،وغايتهاهدفهاالكريم

الحداثي:الفهممنالمقصود:أولا

الحداثة،إلىمضافاهناالفهمُكانلما:لغةًالحداثةا/

أضيفالذيالفهممعنىيتبينحتىبها،نعزفأنناسبَ

حديث،فهووحداثةحدوثاحدثمنلغةفالحداثةإليها،

قدُم)1(.نقيضحذثويقال

معنىعلىنعرجلمنحنإذااصطلاحا:الحداثة2/

علىنقفاْنوأردنا،أوروبافيالأصليةبيئتهفيالمصطلح

فيالحداثةمفهومإنn;،العربيالثقافيالتداولفيمعناها

.حدثمادةالمحيطالقاموسالفيروزبادي)1(
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صورةلهوليسمستقر،وغير،مطاطمفهومالعربيالفكر

يشمل،وشموليمتحركمفهومفهومحذدشكلأو،واحدة

التيفروعهابكلالفلسفيةوالمذاهبالفكريةالتياراتكل

")1(.العربيلعالمناوفدت

منالدرجةبهذهModernitةالحداثةمفهومكانولما

معناها،بيانفيالعربالحداثيينآراءاختلفت،الغموض

المجيدفعبد،ومستلزماتهامقتضياتهامنكثيرعلىاتفقواصهان

المميزاتعلىللدلالة"مستعملالمفهوماْنيرىالشرقي

التكنولوجيالنمومجالفيتقدماالأكثرالبلدانبينالمشتركة

يميزما"أهموأنَ")2(،والاجتماعيوالاقتصاديوالسياسي

المجتمعاتبخلافقدرتهابالحداثةتتسمالتيالمجتمعات

لوازمأهممنوأنوالتغيير")3(،الابتكارعلىالتقليدية

")4(،عقلنةبدونالحداثةتتصورلاإذ،"العقلانيةالحداثة

الأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربالحداثيونمفتاحالجيلانيد/)1(

.2اصالكريموالقراَن

24.صوالحداثةالإسلامالثرقيالمجيدعبدد/)2(

2.هصوالحداثةالإسلامالشرقيالمجيدعبدد/)3(

السابق.المصدر)4(
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يكونوعندما،شموليكونيفعل"الحداثةأنيرىعبودوحنا

(.11(")جديدأوالتجديداسمعليهنطلقمحلياالفع!هذا

قدماأهمَّيجمعتعريفِفيالحداثةنقرِّبأنأردناهـاذا

يحملوأدبيفكريمذهب"الحداثة:نقولفإننا،فيهتستعمل

علىالتمردأساسعلىيقوم،الغربمنوأصولهجذوره

فهمهبعدتجاوزهومحاولة،والحضاريالثقافيالموروث

.1(وتفسيره

علىالهائجة"الثورةالحداثيالطرحخصائصأهمومن

وثنيةفيهالدينكانولوحتى،بهيتصلوماالدينوخاصةالقديم

وأخيرا،والانحلالوالإباحيةالجنسوكذلك،وانحراف

جديدِإلىالسعيخلالمنأدبأوبفكركلهذلكتغطيةمحاولة

1()2(.التيهوذلكالظلماتتلكفيحديثِعنوالبحث

تبريرا"أنهمالعربالحداثيينعلىيلاحظأنيمكنومما

وتهربا،غيرهمتراثيمجدون،تراثهمعنالانقطاعلدعوى

تفصيلاأوجملةينتقدونهماضيهمأوحاضرهممواجهةمن

57.صنظريةإلىمدخلالتاريخعبرالحداثةعبودحنا)1(

67.و66صإيمانيمنظورمنالحداثةالنحويرضاعليعدناند/)2(
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عنانقطاعاعندهمتعنيفالحداثة،غيرهمحاضراتباعلتبرير

نفسها،العربيةالذاتماضيهوالماضيهذاكانإذاالماضي

")1(.وثيقينواستمراراتصالفهيالغربماضيكانإذاأما

الفهم:العنوانفيقولنامعنىعلىنقفأنأردناصهاذا

كان،الحداثةمعنىمنشرحناهالذيهذابعد،الحداثي

الكريمللقرآنالمعاصرةالعربيةالمقارباتعلىدائراالمراد

المنهجيةالضوابطعلىالثورةإلىالراميةالنبويةوللسنة

.والشرحالتفسيرفيالقديمة

الإطلاقهذامنمرادنا:الدينيبالنصالمقصود:ثانيا

القرآنيالنصينفيمحصورهناهو،أوالإسلامي"النص

")2(.والحديثي

الاجتهادكانإذا:المنضبطالاجتهادمنالمقصود:ثالثا

،<3>ماغايةلبلوخوالطاقةالقوةوبذلالوسعاستفراخلغةَيعني

89.صوالحداثةوالأيديولوجياالنخبةشبارسعيدد/)1(

المعاصرالعربيالفكرقراءاتفيالإسلاميالنصشبارسعيدد/)2(

.13ص

جهد.مادة3/13العربلسانمنظورابن)3(
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بشيءالظنطلبفيالوسع"استفراغاصطلاحامعناهفإن

عنالعجزالنفسمنيحسوجهعلىالشرعالأحكاممن

")1(.عليهالمزيد

باللغة،العلم:المعتبرةبشروطهالاجتهادكانصهاذا

مقيدايعنيمنضبطاعُدَّذلك)2(وغيروالسنةوبالكتاب

الهلكةمواردوتقي،الزللمنتعصمالتيالمنهجيةبالضوابط

متسيبا.أومنفلتااجتهاداسميذلكغيركانوإذاوالخطأ،

الاتجاهبهيقومما:المتفلتالتجديدمنالمقصود:رابعا

مقتضياتوفقالشرعيةالنصوصلتفسيرمحاولةمنالعقلاني

معها،لتتفقليُّاالنصوصأعناقوليئ،البشريةالفلسفة

تغييرإلىدعاتهيسعىالذيهوالدينمنالمتفلتوالتجديد

وأهواءهم.الناسأوضاعلتلائمالقطعيةالثابتةحقائقه

!لأ**

علممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالآمديعننقلاالثوكاني()1

25..صالأصول

تحقيقإلىالفحولإرشادالشوكانيعندمفصلةالشروطهذهانظر)2(

.25-252.صالأصولعلممنالحق
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8الأولالمبحث

الاجتهادأدعياءمنالحداثيينلأخذالداعيةالاْسباب

النصوصلفَهْمشاذبمنهاجالمتفلتوالتجديدالمنضبط

الأسبابلبيانمعقودفهوبعدهلماكالتوطئةالمبحثهذا

التجديدأدعياءمنالمعاصرونالحداثيونأخذأجلهامنالتي

معارفعلىمعتمدبمنهاجالمنضبطوالاجتهاد،المتفلت

شاذافهماوسنةقرآناالإسلاميةالنصوصلفهموعلومهالعصر

الأمة.هذهسلفمنأحذإليهيتقدمهملم،كريبا

ثلاثةعنتخرجتكادلايجدهاالأسبابهذهفيوالمتأمل

رئيسية:أسباب

والتغريبالاستلاب،الاستعمار:تاريخيةأسباب:أولا

.لاستشراقوا

والابتحاث،الغربفيالدراسة:شخصيةأسباب:ثانيا

.الغربوثقافةكتبعلىالذاتيوالتثقيف

التربويوالتوجيهللإفتاءوالتصدرالاجتهادادعاء:ثالثا

.لإداريوا
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:الأولالمطلب

المؤديةالأسبابفيالقولتفصيل

الشرعيةللنصوصالجديدالفهمإلى

267

والتغريبلاستلابوالاستعمارا:التاريخيةلأسبابا:أولا

.قلاستشراوا

منذالحديثالعصرفيلإسلاميةواالعربيةالأمةعرفتلقد

طرقتاستعماريةهجْمةَالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

الدولُفيهااحتلتْ،بأسرهالإسلاميالعالمأبواب

خيراتهواستغلَّت،الإسلامأرضَالكبرىالاستعماريةُ

ودينه،هويتهمسخَوحاولتْ،وإمكانياتهطاقاتهوسخرت

إنجاحفيلاستعمارااستعانولقد،وحضارتهثقافتهواستلاب

هما:اثنتينبوسيلتين،هجمتهوإنجاز،غارته

ضمنجيَّشهاالتيوالمنصرينالمستشرقينا/قوافل

زحفه.جيوش

المسلمين.أبناءمنالمستلَبينقوافل2/
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بلادفيوالمنضرينالمستشرقينعملُانطوىلقد:أولا

لأولى:االنزعة:رئيسيتيننزعتين"علىسواءحذعلىلإسلاما

النُّفوسوتمهيد،لإسلاميةاالبلادفيالغربيالاستعمارتمكين

بولايته،والرضاءالأوربيالنفوذلقَبولالبلادهذهسكانبين

النزعةتلك،لإسلامادراسةفيالصليبيةالروح:الثانيةالنزعة

الإنسانيةالغايةوخدمة،العلميالبحثثوبلبستالتي

")1(.المشتركة

القيمإضعافُومظاهرها:الأولىالنزعةمعالمومن

فبخصوص،المسيحيةالغربيةالقيموتمجيدُ،الاسلامية

الأمةهذهدينَيقذمأنالاستشراقُاستطاع،الأولالمعلم

تعاليمشرحطريق"عنوذلكمشوَّها،تقديماللمسلمين

،بالإسلامتمسكهالمسلمفييُضعفشرحاومبادئهالإسلام

سلوكيكمنهجِالأقلعلىأو،كدينفيهالشَّكَّنفسهفيويقوِّي

")2(.القائمةالحياةوطبيعةيتَّفق

الغربيبالاستعماروصلتهالحديثالإسلاميالفكرالبهيمحمدد/)1(

52.ص

الغربيلاستعمارباوصلتهالحديثلإسلامياالفكرالبهيمحمدد/)2(

.53و52ص
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تمجيدإلىأيضاالإسلامعنكتبهفيماالاستشراقُوسعى

الغربتقدمسزأنَّللمسلمينفصوَّرالمسيحيةالغربيةالقيم

لإنسانابتحريرصلتهاوقوة،المسيحيةالقيموِ"أصالةكانإنما

بانطلاقكذلكصلتهاوقوة،والمرضوالفقرالجهلمن

وجللما)1(.أوخوفغيرمنالحياةفيالإنسان

الإسلامعنالمستشرقيندراساتفيالثانيةالنزعةوتتجلى

،!ونبيهدعوتهعلىبالحقدتطفحالتيالمتنوعةكتاباتهمفي

،بشريدينوأنهمحمد،صنعمنأنهعلىالإسلاميصورإذ

هاتينحرَّفوأنه،واليهوديةالمسيحيةمنفيهلفَّقالرَّسولوأن

.)2(نتينالديا

منالمسلمينأبناءمنيستميلَأنْلاستعمارُااستطاع:ثانيا

وكان،الإسلامديارفيالبقاءعلىولُمالئه،لأطروحاتهيرؤج

مذاهبتمثله:الأولالضرب:ضربينعلىالمستمالينهؤلاء

الهندفيالإسلامبلادأقصىفيظهرتهدَّامةوأفكار

الغربيلاستعمارباوصلتهالحديثالإسلاميالفكرالبهيمحمدد/(1)

65.ص

الغربيلاستعمارباوصلتهالحديثلإسلامياالفكرالبهيمحمد./)2(

.67و66ص
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الكُتَّابمنطائفة:الثانيوالضرب)1(،لأحمديةواكالقاديانية

صورةتحسينأجلمنالاستعمارُاصطنعهمالذينوالمفكرين

الحضارلةالمكْتسباتمنوالتنفير،الغربيةالحضارة

،أخرىتارةالتجديدأو،تارةالإصلاحبدعوىالإسلاميَّة

)3(.ثالثةتارةالاجتهادأو

،لابتعاثواالغربفيالدراسة:شخصيةأسباب:ثانيا

.الغربوثقافةكتبعلىالذاتيوالتثقيف

كثيراجعلتالتيلأسباباأحدَالغربإلىوالابتعاثكان

ومعارفعلومعلىيظَلعون،والإسلامالعروبةأبناءمن

فيالإسلاميالعالمفيمعروفةًتكنلمالتيالغربيةالحضارة

منالعربالمثقفيناستفادةتقتصرولم،العشرينالقرنمطالع

والحقةالتجريبيةالعلومعلىالخارجإلىوالابتعاثحركة

تخصومعارفعلوممنالاستفادةإلىتعدتهابل،حسبُ

الغربيبالاستعماروصلتهالحديثالإسلاميالفكرالبهيمحمدد/()1

.51-93ص

المحاصرالأدبفيالوطنيةالاتجاهاتحسينمحمدمحمدد/)2(

/1.254
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طرائقفيأثرمما)1(،ومناهجأفكاراالإنسانيةالعلومميادين

غالبيتهموجعل،المبتعثينهؤلاءمنواسعةشريحةتفكير

")2(.الأساسيالتحديثعاملهي"أوروباأنَّتعتقد

الغربوجامعاتمعاهدفيالمبتعثينهؤلاءمنكثيرٌوكان

،الدكتوراهلنيلالجامعيةوبحوثهمرسائلهمفيعلميامؤطَّرين

الذينالغربيالفكرأساتذةمنمتعصبينأومستشرقينقِبلمن

التيالبحوثهذهمثلعلىالإشراففرصةيفوِّتونلاكانوا

الإسلامية،الثقافةإلىمنتسباوصاحبهاموضوعهايكون

لإسلامية،االئوابتفيالقدحبضرورةأصحابهاإلىفيُوعزون

تاريخنافيسوداءنقاطإلىأصحابهافكريوجِّهونأنهمكما

فيوالجديةالأهميةمنبهالةولحيطونهافيضخمونها،العريق

بحئهاضرورةإلىالطلبةَويوجِّهون،الإسلاميالفكرتاريخ

التيللشبهاتونشرافيها،الذيللباطلترويجاهـاثارتها

تكتنفها)3(.بزعمهم

.18و17صالغربيةوالحضارةالإسلامحسينمحمدمحمدد/)1(

الحورانيوألبرت01.صوالغربالحربالمثقفونشرابيصنمام)2(

75.صالنهضةعصرفيالعربيالفكر

ارتبط=الذيأركونمحمدفرنسافيفكرياالمحتَوينبينمنكان)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،والأدبالفكرأهلمنالمعاصرينالعربالكُتاَّبومن

طائفة،فيهللدراسةالغربإلىالذهابفرصةلهمتُتحلمممن

العالمإلىدخلتالتيالغربيةالحضارةالكتبعلىتتلمذت

هذهدافعَوكان،الحديثالعصروثقافةمعارفحاملةالعربي

العلم،إلىالنَّهمةصهاشباعُ،الذاتتثقيفُالكُتاَّبمنالطائفة

.طارئجديدكلعلىالإطلاعإلىوال!عي

الجديدةالكتبهذهبهاأُئفتالتي-الأجنبيةاللغةتكنولم

إقبالدونحائلا،الحديثالعصرومعارفعلومتحملالتي

حركةلنشاطفيها،ماتعلُّمعلىالكُتابمنالطائفةهذه

تعدمحَنىا!آَكتاهؤلاءولإقبال،جهةمنالعربيةإلىالترجمة

.أخرىجهةمنالأجنبيةاللغات

Robertبالمستشرقعليهاقدومهلأولفرنسافي le Tourneauثم

مشروعفييشتغلكانالذيغارديهلويسقبلمناحتُضن

Humanisme musulman d hier et d aujourd'huiانخرطحيث

بجامعةالشرقيةالدراساتمحهدفيفسجلالمشروعهذافيأركون

الإنسيةلدراسة"إسهام:بعنوانالدكتوراهأطروحةالرابحةبارس!

مسكويه:الميلاديالحاشرالهجريالرابعالقرنخلالالحربية

انظر.بيلاشارلآنذاكالمعهدمديرإشرافتحت"ومؤرخافيلسوفا

74.صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبدد/
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التربويوالتَّوجيهللإفتاءوالتَّصدرلاجتهاداادعاء:ثالثا

.ريلإداوا

لكثيرالحاملةلأسبابامنوالتَّجديدلاجتهادادعوىكانت

لفهموغريبشاذنحوِسلوكعلىالحديثالعصرمفكريمن

المنهجيةالضوابطمنالمعهوديخالففهماالعظيميْنالأصليْن

فَهمإذ،متطاولةقرونطيلةبهايُفهمانالأصلانظلَّالتي

مايجيزالذيالتجديدإلى"الدعوةأنهعلىالاجتهادهؤلاء

ومناهج،وأخلاقوقيموأفكارنظممنالتغريبحضارةحملته

عنالدينفصلمفهومالمثقفينبعضعندالتجديدفاتخذ

فيبالرباالإقرارأوالنساء،سفورإباحةمفهومأو،الدولة

التنازلحتىأو،الكفارلاةمواتسويغأو،المصارفمعاملات

أخرىبكلمة،أراضيهابعضأوأرضهاعلىالأمةسيادةعن

الحضاريالاستسلاميسوِّغأنالتجديدمنالمطلوبكان

التجديد")!(.شعارتحتتُطلقإسلاميةبفتاوىللغرب

والتجديدالاجتهادفيوالتجديدلاجتهاداأمامأولوياتشفيهتمنير)1(

58.و57صالمعاصرالفكرفي
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دعاةمنثلاثةأقساممواجهةفيالحديثالعصرفيوصرنا

:1(التجديد)

كلينسفواأنيريدونالذينالتجديدفي"الغُلاةمنقسم-

وسر،وجودهومبررالمجتمعهويةاْساسهوكانصمانقديم

هوالقسموهذا"بعينهالتغريبُهوهؤلاء.وتجديد..بقائه

هنا.نعنيهالذي

علىقديمكليبقىأنيريدون"الذينمنثانِوقسم-

وليس...شيئاللاَخرالأولتركماالمأثورةحكمتهم،قدمه

يأوجهفييقفونبجمودهموهم،كانمماأبدعالإمكانفي

الدينمجالوفي...والحياةوالأدبوالفكرالعلمفيتجديد

مقلدي...فئةالإسلامتجميدإلىموقفهماينتهيفئتان

ولا،عليهاخروجأيَّيرفضونالذينلهاالمتعصبينالمذاهب

فيإلاالعصرهذافيلجماعةولالفردالاجتهادبحقيعترفون

حررهماحدودفيبلوحدها،مذاهبهمقررتهماإطار

أخرى...وفئةبهوأفتواالمذهبعلماءمنالمتأخرون

صحوةأجلمنالقرضاوييوسفد/عندالثلاثةالأقسامهذهانظر1()

.هواه.صبالدنياوتنهضالدينَتجذدراشدة
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يقفونالذينالحرفيينالجدد...أي...الظاهريةهي

إلىالنظريمعنونولاالنصوصظواهرعندجامدين

."...الكلياتضوءفيالجزئياتيفهمونولا،مقاصدها

جمودرفضَ...الصنفينهذين"بينثالثوقسم-

وعاءأيمنالحكمةيلتمسالاَخرينوجمودالأولين

يكونأنعلىويناديإليهويدعوالتجديدويقبل،خرجت

."...الإسلاميةالأصالةظلفيتجديدا

ص!!!
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الثافي:المطلب

الشرعيةللنصوصالحداثيالفه!اعلىالحاملةالاْسبابنتائح

منهاواحدِبوجودأوْباجتماعهاالأسبابهذهساهمتْلقد

الشرعيللنصالحداثيالفهمظاهرةانتشارعلىالمساعدةفي

نسوقالنتائجمنجملةذلكعنوتمخَّضت،سنةأوْكانقرآنا

النحو:هذاعلىفيهاالقولَ

الشرعية،العلومتدريسمناهجإصلاحإلىالنظرتوجيهُ/ا

نحوٍعلىوالسنةالكتاب:الأصليْنفهْممناهجبتجديدوذلك

الهدفهذاعنعبَّرولقد:وقواعدضوابطمنللمعهودمخالفِ

أسبابمنسلَفمانتائجمنطبيعيةٌنتيجةالحقيقةفيهوالذي

حشنطهد/-الشرعيةللنصوصثيالحداالفهمهرةلظاممفدة

العصرية،الحياةطبيعةأنَفيشكمن)وليس):لقاعندماقديما

بالدراساتخاصَّةعنايةَ-الآداب-كليةتُعنىأنتقتضي

متصلةالآدابكليةلأنصحيحٍعلميئنحوٍعلىالإسلاميَّة

فيالمستشرقينجهدتعرفوهي،الأوربيةالعلميةبالحياة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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هذهمنبنصيبهاتأخذأنعليهاالحقومن،لإسلاميةاساتلدراا

(.0)((00تسالدراا

والسنةالكتابعلىالحداثيينالمفكرينمنكثيرجرأة2/

"القراءةممارسةبدعوىمواضعهعنللكلموتحريفاتأوبلا

للأصليْن،"الحرة"القراءةأو"المعاصرة"القراءةأو،"الجديدة

أملك.بهاهوموضعفيالنتيجةهذهمعالمبسطوسيأتي

العربية،الجامعاتخريجيمنالباحثينمنجيلتكولن3/

وال!نة،للقراَنالمنضبطالفهْموضوابطبقواعدالضلةمقطوع

الحداثسِنالمفكرينمنطائفةالجيلهذاتكوينعلىسهرولقد

«)ممارسةولما،الإسلاميالفكر"تحديثآثرواالذينالرُّواد

الفهمعلىالشرعيةو"إضفاءأ،الحداثةو"توطين(،الإصلاح

القراَنعندهمبلاشكوهو،الأمةلهذهتراثاسموهلماالجديد

المشرفة.والسنةالكريم

فيالرُّوادالحداثيينالمفكرينهؤلاءمنجمغوأفلحَ

علىإشرافا،فلكهمفيالدائرينالباحثينمنفريقتكوين

372.صمصرفيالثقافةمستقبلحسينطهد/)1(
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النصَقتهئُمقضايافيللبحثلهمتوجيهااْو،الجامعيةرسائلهم

فرنسافيأركونمحمد)فريق،الحديثيأوالقرآني

مثلا(.وتلاميذهتونسفي)1(الشرفيالمجيدوعبد

علىالاطلاعقليلالحداثيينالمفكرينمنجيلنشوء4/

علىاطلاعهسعةمقابلفي،وتاريخهوعلومهوثقافتهالاسلام

هذايكلفوكيف،ومعارفهالغربوعلوموحضارةثقافة

تربوا"وهموثقافتهالإسلامعلومعلىبالإطلاعنفسهالجيل

بمعزلكلهاالوجودقضاياتبحث،غربيةعلمانيةثقافاتداخل

وجهةمنيعنيذلكلأن،اسمهذكْروحتى،وقيمهالدينعن

إلىالتاريخيةومأساتهاالكنيسةعودةنظرها

عنمحمودنجيبزكيالدكتورعبر.ولقد...المجتمع

عمرهمنالستينجاوزأنبعدكاملةبصراحةالحقيقةهذه

معظمفيالصفحاتهذهلكاتبأتيحتقدتكن"لم:فقال

صحائفمطالعةمنتمكنهالأمدطويلةفرصةالماضيةأعوامه

يمدحتراهولذلك،لأركونمخلصتلميذالثرفيالمجيدعبد)1(

العلوممنللاستفادةبهايقومالتيوالجريئةالعميقةمحاولاته

؟إ!انظرالتأسيسيةالدينيةالنصوصقراءةفيالحديثةالإنسانية

86.صللشرفيوالحداثةالإسلام
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العربالمثقفينألوفمنواحدفهو،مهلعلىالعربيتراثنا

حتىوجديد،قديمأوربيفكرعلىعيونهمفتحتالذين

الذيالإنسانيالفكرهوذلكبأنظنونخواطرهمإلىسبقت

")1(....سواهفكرلا

ممارسة،نوعالإسلامَهؤلاءمنمارسواالذينأنعلى

وأسسهمرجعياتهفيأعملواوثقافتهعلومهعلىمنهواطلعوا

وعلوممعارفضوءعلىكلهذلكوفهموا،وتفسيراتأويلا

أصولإلىملتفتينغير،الإنسانإليهوصلبمامنبهرينالعصر

.الشأنهذاوضوابط

الىيسعىممن،ومنظريهاالحداثةكُتاَّبمنطبقةبروز/ه

خطةتبنواوقد-فيهاوتوطينهاالاسلاميةالتربةفيتبييئها

كانسواء،نفسهالتراثباستعمالالتراثتهافتعنالكشف

منالتراثضربأجلمنوذلك،سنةأوقراَناالتراثهذا

علىالحداثيينمنالطبقةهذهفجعلت،زعمتقدكماالداخل

عصرياجديداتفسيراونصوصهالدينتفسيرمهمةعاتقها

العصرفيالإسلامتجاهالمثقفينأزمةالحميدعبدمحسند/)1(

56.-53صالحديث
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،لإسلاماروحيفهم"لمالدينيالتيارأنزعمتلأنها،حداثيا

التيارعلىوجبلذا،الإنسانيالتطورمعنىيفهمولم

")1(.للدينالصحيحالفهميقذمأنالحداثي

نبذإلىالمعا!رينالحداثيينكتاباتأغلبدعت6/

ذإ،والسنةالكتابلفهمالمنهجيةالضوابطعلىالاعتماد

وعن،اللهكتابمناللَّهعنيفهمأنمسلم"لكلأنهرأت

ولاسلفمنأحدتوسيط.بدون..رسولهمناللَّهرسول

المراجعةأجلمنبهالقياميجبماأولوأنخلف")2(،

للكتابقراءةإعادة"هولهوالفهمالكريمللقراَنالمعمَّقة

نتبينحتىالتشريعيولمحتواهالأحكامهواستكشافالعزيز

إليهنسبهمماونميزه،الكريمالقرآنبهجاءمابالتدقيق

هذهأغلبُوعدَّتالعصور")3(،عبروالفقهاءالمفسرون

تقديس"علاقةالمنهجيةالضوابطبهذهعلاقتناالكتابات

الأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربالحداثيونمفتاحالجيلانيد/)1(

67.صالكريموالقراَن

281.صوالقراءةالبنيةإشكالياتأمامالقرآنيالنصتيزينيالطيب)2(

لأحكاماآياتفيجديدةقراءة...والتشريعالقرآنبلعيدالصادق)3(

28.ص
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التاريخيةالتأويلاتنصوصهي،ثوانِلنصوصوارتهان

التفاسيرذلكفيسواء،بهالموحَىللمعطىالنسبيةوالبشرية

والمغازيالسيرةوكتب،النبويالحديثومجاميع،القرآنية

،الأصوليونسئهاالتيالاستنباطوقواعد،والمناقب

وتلامذتهم،المذاهبأئمةعندُؤنتالتيوالأحكام

والشيعةالسنةأهلشيوخعنحُفظتالتيالملزمةوالعقائد

أصحابهالسانعلىالكتاباتهذهوتساءلت)1("،والخوارج

التيالأسْيِجةهذهمنالتَّخلصإلىالسبيلُيكونكيف":قائلةَ

؟وقيودهالماضيوطأةمنالتحرريمكنوكيف؟المسلمتكئل

الطموحاتيحققإبداعيإسلاميفكرإلىالطريقُوما

الحضارةإليهتفتقروأخلاقيروحيتسامِإلىالمشروعة

جوهرها؟")2(.فيالمادية،الحديثة

يغشيكرثَجئي

والواقعالأصولجدللكتابالرفيالمجيدعبدد/تقديممن)1(

8.صذؤيبلحمادي

والواقعالأصولجدللكتابالثرفيالمجيدعبدد/تقديممن)2(

9.و8صذؤيبلحمادي
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الثاني8المبحث

وعلومهالعصرمعار!منالنابعةالحداثيينمناهح

النصوصفهمثط

معارفاستعمالمنالمعاصرالحداثيالفكريتورعلم

للنصوصالجديدة"القراءةيسميهماممارسةفيالعصروعلوم

وأ"الإسلاميالفكرفي"التجديدبدعوى"،الإسلاميةالدينية

.لاجتهاد"واالتجديد،حقوْأ،"التحديثحقرسة"ممابدعوى

عنلحظةَالعلمانيالفكرمنالضربُهذايتوانَولم

هذهأكانتسواء،الطارئةالعصريةالعلوممنعلمِأفيتوظيف

خاضعازالماأو،العلميُّالتحقيقُنتائجهأثبتمماالعلوم

واضعيه.بينوالردللأخذ

هؤلاءقِبلمنوسُنَةَقراَناالإسلاميَّةالنُّصوصوغدت

المناهجلمختلفتجاربحقلَ-الحداثيينالمفكرين

وجهعلىالمعاصرةُالإنسانيةُالعلومُأفرزتهاالتّيوالنَّظريات

المعاصرينكتاباتمختلفواستقراء"بتتبعإذ،الخصوص
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لتحليلالحديثةالمناهجضوءفياللَّهكتابفهمإلىالداعية

الكتاباتمختلفبينمشتركاقاسمانجدنكادلا،الخطاب

النصعلىنظريةاْيلإسقاطالجامحةالرغبةتلكسوى

له،مجافاتهاأومعهتوافقهامدىمراعاةدونالقرآني

نظريةأومنهجٍمنما.أنَه.يقزر.أنيستطيعاليومَوالدارسُ

")1(.القرآنيالدرسفيصداهاانعكسإلاظهرتمعرفية

الخطابتحليلومناهجالكريمالقرآنهرماسالرزاقعبد./(')

الإسلاميةوالدراساتوالقانونالشريعةكليةحوليةقطرجامعة

23.صاص422عشرالتاسعالحدد
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4الأولالمطلب

العصرعلومفيالبحثمناهجضوءعلىالحريمالقرآنفه!ا

العلومفيالبحثمناهجإلىالعربُالحداثيونتسابقَ

أصحابها،بفلسفاتِمتأثرةَ،الغربفينشأتالتيالإنسانية

فيودرَّسوهافدرَسُوها،والإنسانوالحياةالكونتجاهوآرائِهم

العظيميْن:الأصليْنبقراءةبعدُوتبجَّحوا،العربيةالجامعات

علوممنالاستفادةضرورةإلىمنهمذهابا،بهاوالسنةالقرآن

و"مجتهدون"،"مجددونلماأنهممذَعين،ومعارفهالعصر

.رسونممالهلصحيحاوللفهملإسلاميالدينياللنصلارئونقاولا

الألسني:المنهجا/

علىالمعاصرُالحداثيُّالفكرُطتقهاالتيالعلوممناهجومن

"فينشأالذي،اللسانيالمنهج،وشرحافهماالكريمالقراَن

العلومعلىنفوذهاوبسطالغربيَّةالوضعيةالمنهجيَّةتمدُّدظروف

")1(.لهمفارقتهامنبالرغم،الحسلمنطقلإخضاعهاالإنسانية

ضوءفيالكريمللقرآنالمحاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/)1(

83.صالمفسيرضوابط
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القرآنعلىاللسانيالمنهاجهذاتطبيقحاولوممن

أركونمحمد:المعاصرينالحداثيينمنالكريم

.)1(وغيرهمشحرورومحمدحمدحاجالقاسمأبوومحمد

مفكرأشهرمحاولةعلىهناالكريمبالقارئوسنقف

،أركونمحمدمحاولةوهي،الثلاثةهؤلاءبينمنحداثي

المتسلحالمجتهد"العالميقولكمابكونهلتبجحهوذلك

عنه:حربعلييقولكماأو")2(،الحديثةالعلميةبالآلات

جسدهالذياللاهوتيوالعقلالقرآنيالنصمفككيأبرز"هو

هائلةومنهجيةمعرفيةترسانة"يوظفلأنه")3(عليهانبنىأو

القرآنمعالتعاملعلىيقومالتفسير،منطويلتراثضد

")4(.عليهويعلوالتاريخيتجاوزدينيبوعي

فيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءاتكالومحمودمحمدد/انظر)1(

الحداثيونمفتاحالجيلانيد/و8وه84صالتفسيرضوابطضوء

بعدهاوما126صالكريموالقرآنلأخيرةاالثلاثةالعقودفيالعرب

.صفحاتمن

92.صومعاصرةأصالةالإسلامأركونمحمدد/)2(

.012صالمفكرةالذاتنقدوالممتنعالممنوعحربعلي)3(

السابق.المصدر)4(
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أركونمحمدبأن)1(الدراسةهذهغيرفينوهناكنَّاولقد

البنيويةمنهاالقرآنيللنصقراءتهفيمناهجبعدةلأخذا"حاول

الأناسةعلمإلىانتقلثمالسيميائيات،ثمفاللسانيات

كلهاالمناهجهذهبينأحيانايخلطولعله،والأنثروبولوجيا

أركونحسبالإيمانيةالقراءةلأنذلك)2(،القراءةعمليةأثناء

ئخدمَأنويجب،الإسلاميالفكرولاالكريمالقرآنتخدملا

خدامهعوض،مستقلينباحثينقبلمنالفكرمنالنوعهذا

)3(.واللادينيونالمستشرقونوهم،المتحمسين

العلوممناهجبتوظيفمسكوناأركونمحمدكانلقد

وقراءته،الكريمالقراَنفهمفياللسانياتمنهاالتي،المعاصرة

جميعمنالقراَنتناوليتمَّأنننتظر":يقولأنبهحداوذلك

للقراَنالمعاصرةالقراءةفينظراترستمالعابدينفلنبنمحمد)/(1)

موقععلىمنهامواقععدةفيمنثسورالعربيالمغربدولفيالكريم

.tafsirالتفسيرملتمَى comسدحثا.

3.اصالخطابتحليلومناهجالكريمالقرآنهرماسالرزاقعبدد/)2(

دراسةفيالنقديالألسنيوالمنهجأركونمحمدبوعودأحمد)3(

الديمقراطيالليبراليالحزبموقععلىمنث!ورالقرآنيةالظاهرة

.liberaldemocraticpartyofiraqالحراقي comس.
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الفاعلينجميعقِبلمنوالتأويلللقراءةيخضعوأن،الوجوه

وتوجهاتهمالثقافيمستواهمكانمهما،الاجتماعيين

العلميةالأسئلةمختلفعلىللإجابةوذلك،المذهبية

والتارلخاللسانياتفيالقراَنلأنظمةالجديدةوالاكتشافات

.")1(والفلسفةوالعقيدةلأنتروبولوجياوا

خلالمنإليهالوُصولأركونمحمَّديرجوالذيوالهدف

هوالقرآنفهمعمليةفيالمنهاجمنالضربهذاتوظيف

الخطاباتمختلفتواكب،عربيةفكريةحركة"رؤيةتحقيق

ودلالاته،وظائفهوبيانالقراَنلشرحتسعىالتيالإسلامية

تضاعفالذيالقرآنفهمفيالتحكمضمانيتسنىحتى

يطرحهماالاعتباربعينالأخذدونإيديولوجيااستهلاكه

بالنسبةليس،معاصرةمشاكلمنوالنقديالحرالتفكير

فهمنابتجديدمنشغلفكرلكلبالنسبةبلفقط،للمسلمين

")2(.الدينيةللظاهرة

القرآنلقراءةواضحامنهجاأركونمحمديقذموليس

Arkoun)1()7.لأ! Lecture du Coran

السابق.المصدر)2(
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المضمارهذافياقترحماوغايةُ،اللسانياتخلالمنالكريم

للسانعلوموترك،النصوصفهمفياللغويالمنطقُدايطرحأن

أركونمحمدإنثم")1(،القراَنيالكلامبنيةفيللبحثالعربي

إلى-الكريمالقرآنلفهمجديدمنهجلالتماسسبيلهفيدعا

فقطالتعويلوعدم،المتراكمالتفسيريالتراثفيالنظرإعادة

داعيا،الباطنيالتفسيريبالتراثمنوهاالتقليديةالتفاسيرعلى

منه)2(.الاستفادةإلى

المقترحالألسنيالمنهجتطبيقأركونمحمدحاولوعندما

رام-إذ،ذلكلهيستقملم،الكريمالقرآنآيبعضتفسيرفي

ام089سنةالكرةوأعاد،"الفاتحةسورة"قراءةام749سنة

السورةلهذهقراءتهفيحشرحيث!،الكهفسورة!قراءةفي

ووانسبروخكبلاشيرالمستشرقينمنلفيفأقوالمنركاما

آياتها،بفهملهتعلقلامماوماسنيون،وهيكلوكوريان

الرازيوالفخرالطبريتفسيرمننصوصاذلكضمنوأدرج

سياقها)3(.منمقطوعة

34.صالخطابتحليلومناهجالكريمالقرآنهرماسالرزاقعبدد/(1)

(ArkounLectures du Coran p91-18-14 (Y

24هامث!ا80صالقرآنيالنمىقراءةقضيةهرماسالرزاقعبدد/)3( A.
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فكريامساراالمنهاجهذايتبنى:العقلانيالمنهاج2/

وبينالشرعنصوصبينالتوفيق"إلىتسعىمدرسةْتمثله

بتطويعوذلكالمعاصر،الغربيوالفكرالغربيةالحضارة

المستقرةالمفاهيممعيتلاءمجديداتأويلاوتأويلهاالنصوص

الصناعيةلاكتشافاتواالمعلوماتانفجارومع،الغربيينلدى

تفاوتاالمدرسةتلكرموزوتتفاوت،العصرهذافيالهائلة

فيد-ساثولكنها،الشرعيالنصمنموقفهافيكبيرا

،العقيدةنصوصكانتسواء،النصوصتأويلفيالإسراف

ماردوفي،المحضةالأخبارأم،الأحكامنصوصأم

")1(.التأويلعلىالنصوصتلكمنيستعصي

للقرآنالحديدةالقراءةفيالأدواتيالمنهاجهذاويهدف

مكانتهعنالوحيزحزحةأيالغيبيةعائقرفعإلىالكريم

معالتعاملطريقعنذلكويتم،للمعرفةمصدراباعتباره

ويكون،الحديثةوالفلسفاتالنظرياتتوفرهمابكلالاَيات

فيالمقررةبالمناهجوالتوسل،القرآنعلومنقدبواسطةذلك

السنةدراسةفيالمعاصرةالاتجاهاتأسودالرزاقعبدمحمد)/)1(

464.صالشاموبلادمصرفيالنبوية
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إخضاعفيمطلقةسلطةالعقلصياعطاء،بالغربلأدياناعلوم

.???للنقدالآيات

هذاكِبْرالمغربفيالجابريعابدد/محمدتولىولقد

شرعاْنمنذوذلك،القرآنيالنصقراءةفيالعقلانيالاتجاه

فيداالنقديةالروحودا"العقلانيةدااستعمالإلىكتبهفييدعو

)2(.العربيالتراثمعالتعامل

لمختلفالنقديةبقراءته..العقلانيالمنحىهذا"ويبرز

علميمنهجتبنيإلىإضافةالتاريخيةوالمصادرالروايات

دا)3(.العقديالانتماءظلالعنبعيداالنصيقاربموضوعي

ضرورياأمراالكريمالقراَنفهمعمليةالجابرئعذولقد

جديدةمعرفةاكتسابيستلزمذلكوأن،زمانكلفيواردا

.183صالحداثةروحالرحمنعبدطهد/)1(

المحاصرالحربيالفكرإشكالياتالجابريعابدمحمدمثلاانظر)2(

3.وه3صا

محاولةالقرآنىِللنصالحداثيةللقراءةالمنهجيةالأسسبوعليفؤاد)3(

التسامحمجلةموقععلىمنثموروالتأسيسالتفكيكفي

altasamoh.netوالثصؤونالأوقافوزارةعنتصدرالتي.س

02/اص942خريف24الحددعمانسلطنةفيالإسلامية 0 A.م
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القرآنفهْمُ...":ذلكمبينافقال،القراَنيالنصفهملتجديد

يكفيوقد،زمانكلفيومطلوبةوقتكلفيمطروحةمهمة

،ومكانزمانكلأهليخاطبالقرآنبأناقتناعنابأنَالتذكير

كلفيلأحوالابتجددللقرآنمتجدِّدفهْماكتسابعلينايفرض

.عصر")1(

الكريمالقرآنفهميكونأنيجبكيفالجابريوبين

القرآنفهمأنَّكيفنوضحأنإلىنطمحكنَّالقد...":قائلا

لابماوحواشيههوامشهمُلئتنصقفينظرمجردهوليس

هذافصْلأيضاهوبل،والتأويلاتالتفسيراتمنيحصى

بهالإلقاءاأجلمنلي!،والحواشيالهوامشتلكعنالنص

كي،ومكانهابزمانهاربطهاأجلمنبل،المهملاتسلةفي

هوكصنفسهالنصوبين،عصرنافينحنبينناالوصللنايتأتى

")2(.الدائمةأصالتهفي

--الحَريس!اآزالقىإلىمدخلكتابهفيالجابريُّسعىولذلك

لقصةنتهديةعقلانيةنظراتطرحإلى-لتفسيرهتمهيدهوالذي

صر6القرآنفهممنالأولالقسممقدمةالجابريعابدمحمدد/)1(

7صالقرآنشهم!نالأولالقسممقدمةالجابريعابدمحمدد/)2(
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المسلَّماتفيالشكمنهجمعتمدا)1(،الشريفالمصحفكتابة

خبر-كلرافضا،القرآنعلومفيالأقدمونعليهااْجمعالتي

القراَنفيالواردينوالمعراجالإسراءوخبيرلقمراانشقاقكخبر

التأويلموظفا)2(،إعجازيةحمولةذيغيبيئعذله-الكريم

الذكرآيلفهمارتضاهالذيالعقليالمنهاجمعينسجمالذي

.نزولها)3(زمنوفقالسورلفهمجديداترتيبامخترعا،الحكيم

نألبعضهميحلوماأو،التاريخيأو:المأديالمنهاج3/

لاجتماعيةاالقوانينأنيقرر"مذهب:وهوالتاريخانية:بينعته

العقلنتاجمنالقانونَوأنَّ،التاريخيةبالنسبةتتصف

وإذاأيضا")4(،الإلهيةالشرائععلىذلكوتعمم،الجمعي

الدينية،النصوصلتفسيرمنهاجاالمرجعيالأساسبهذاأُخذ

217.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)1(

ويقول188صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/)2(

ومنلناتراث"إنها:المعجزتينهاتينبخصوصهناالجابري

الذيالفهممعيتعارضلامامنهانختارأنواجبنامنبل،حقنا

عصرنا!.فيالعلمومعطياتالعقلمبادئمعينسجم

245.صالكريمالقرآنإلىمدخلالجابريعابدمحمدد/3()

القرآنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاهالفاضلمحمدأحمدد/)4(

237.صونقددراسة
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"لاإذتاريخهارهينةالنصوصهذهتكونأنذلكمعنىكان

المنهاجهذاطبقولقدتارلخه")1(،عننصأيفصليمكن

العروياللَّهوعبد)2(أركونمحمدالكريمالقرآنقراءةفي

بوقفة.هناسنخُضهالذي

-العروياللَّهعبدإليهيدعوالذيالفكريالمشروعُيهدف

بمفاهيمالعربيالمجتمعإمداد"إلى-الجابرييقولكما

غيرهاعلىوتسودتتركزوجعلهاالتاريخانيةوالليبراليةالنفعية

")3(.المفاهيممن

يعُذهالذيالماركسيبالفكرمتشبعالعروياللَّهفعبد

لأنهلما)4(اليومالعربيجدهاالتاريخيللفكرمدرسة"أفضلَ

ضوءفيالكريمللقرآنالمحاصرةالمَراءاتكالومحمودمحمدد/)1(

88.صالتفس!يرضوابط

للقرآنالمعاصرهَالقراءةفينظراترستمالحابدينفلنمحمدد/(2)

موقععلىمنهامواقععدةفيمنشورالعربيالمغربدولفيالكريم

w.التفسيرملتقى tafsir. comش

كتابضمنالإيديولوجيالنقدفيمساهمةالجابريعابدمحمدد/)3(

.186صالعرويالفَهعبدفكرمحاورة

.531صنيةرلخاتاأمتقليديةالعربالمثقفينأزمةالعرويالفَهعبدد/(4)
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يغيرأن...الاستعماريالغزوبحدما"إسلامعلىينبغي

")1(.نفسهإلىنظرته

فيالتاريخانيالماديالفكرهذاأماراتظهرتولقد

منوذلك،الكريمللقرآنالفهمعمليةمنالحرويموقف

يأتي:ماخلال

الكريمالقرآنالعرويعرَّف:الكريمالقرآنتعريفا/

إذا...":فقال،فهمهأجلمنالموظَّفمنهجهيطابقبتعريف

بقيناوحدودأسماءأوامرمجموعةمن)2(النصمنانطلقنا

")3(.نطاقهفيباستمرار

النصيشرح:العرويعندالكريمالقراَنفهممنهج2/

عندالقراَنيالنصفهممعنى،العرويعننقلناهالذيالسابق

مجموعةمنالنصمنانطلقناإذا...":فيهإذ،هنابهالمنوه

هوالنصعقلُ،نطاقهفيباستمراربقيناوحدودأسماءأوامر

بعضهامرتبطةمفاهيمهذه،عَقدهأوعلمهأوفقههأوبيانه

.157صالمعاصرةالعربيةالإيديولوجياالعروياللَّهعبد/د)1(

واضح.هوكماالكريمالقراَنبالنصالمقصود)2(

.36.صالعقلمفهومالحروياللَّهعبد/د)3(
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العرويعندالكريمالقرآنففهْمُ")1(اللغةوفيالفهمفيببعض

.العصر؟؟هذافيالقرآنعقلب!عادةنطالبلماذالكن،عقله

القَهعبديدلي:العرويعندالكريمالقراَنفهمميررات3/

اللَّهلكتابالفهمممارسةعلىحامليْناثنيْنبمبرريْنالعروي

هما:

العروييقول:وتعقيدهاالقراَنيةالظاهرةغموض:أولا

يزاللاالعربوضعُكانوإن...":اليومَالعربحالواصفا

غموضا")2(.أكثرالقرآنفظاهرةُ،غامضا

لاالأيامتعاقبُ...":اَخرسياقفيأيضاالعرويولقول

")3(.000وغموضاتعقيداإلااللَّهكلاميزيد

36.وا.36صالعقلمفهومالعرويالفهعبد/د)1(

كوننقضَوانظر98صوالإصلاحالسنةالحرويالفَهعبد/د)2(

محمدوالصديقالبكاريمحمدالسلامعبدعندظاهرةَالقرآن

الفهعبدللدكتوروالإصلاحالسنةلكتابنقديةرفلةفيبوعلام

.41اصالحروي

(Crهذهنقضوانظر157صوالإصلاحالسنةالعرويالقَهعبد/د

فيبوعلاممحمدوالصديقالبكاريمحمدالسلامعبدعندالفِرية

صالحرويالفَهعبدللدكتوروالإصلاحالسنةلكتابنقديةرفلة

rYv- rrl.

http://www.al-maktabeh.com



92وعلومهالعصرمعارفمنالنابعةالحداثيينمناهج v

التفاسيرعنمنفصلاالكريمالقرآنقراءةضرورة:ثانيا

:الشأنهذاأهلعندالمقررةالمنهجيةوالضوابطالمسبقة

قراءة)1(الكتابقرأنالقد":السياقهذافيالعروييقول

اعتبارِدون،الذالةالأماراتعندمتوقفين،متحفظةغيربرئية

وأاللغةتخصأكانت،الجاريةالدراساتعنهتسفرقدلما

النصمعفعلناهوما،الأحكامأوالمعانيأوالبلاغة

الاسلامأي،السنةنسميهمامعمثلهنفعللالماذا،المويصسى

الحاليوضعناعلىبناءَ،التاريخفيوتطورتجسدكما

معتقداتنامنوحاجاتنامعارفنامنوانطلاقا

")2(.00.وتطلعاتنا

تفسيريةمحاولةعلىالعرويأعمالفيبعدُنقفولسنا

تنتظرمؤخلةَنظريةَقعَّدهماليبقى،الحكيمالذكرآيتتناول

.!يجود؟إلااْوْالزمانبهيجودقدقارئا

*؟!هدبز،

الكريم.القراَنالمقصود)1(

.912صوالاصلاحالسنةالعرويالئهعبد/د)2(
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الثالث8الميحث

الدينيالنصفه!افيالحداثيينمناهجتقوي!ا

الفهم.فيالحداثيالطرحتبنيآثاروبيان

YRA

الدينيالنصفهمفيمعينامنهجاالحداثيينلتبنيكان

وعلومهالعصرمعارفضوءعلىوسنةقرآناالإسلامي

فيالحديثلإسلامياالفكرتقديملاتمجافياَثارٌ،الحديثة

منكثيرصفحاتوعلى،العلميةوالمنتدياتالجامعات

.يومكلالمطابعتقذفهاالتيالكتب

الطرحمناهجتقويممنلابدالاَثار،هذهبيانأجلومن

القرآنيقصدوهوتراثايسميهلماالفهمعمليةفيالحداثي

المشرفة.النبويةوالسنة،الكريم

الحداثي:الطرحلهذاالتقويميةالنظرةمعالمفمن

والسنة:القراَنالعظيمينالأ!ليْنعنالقداسةنزعا/

للاْصولالجديدفهمهفيالمعاصرالحداثيالتيارسعى

الكلاممنكلاماوالحديثالقرآنعذإلىالمعتبرةالإسلامية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وجلغيرمنوهبوطاعلواقيمتهوبيان،ونقدهدراستهيمكن

التيارهذاأصحاببينعليهمتفقأمزوهذاخوف،ولا

لالغوينصزيد-أبيحامدنصر-عندمثلاالقرآني!"النص

تحولهـالا،بشريبمنهجويحلليدرسأنالإلهيةطبيعتهتمنع

الوحيمقصدالعاديالإنسانفهمعلىمستغلقنصإلى

الشرفي-المجيدعبد-حسبالأصل"هذاوالسنة")1(،وغايته

منالقريبةالأجيالعندلهكانتالتيالمنزلةنفسيحتليعدلم

مشاكلمواجهةيعسرأنهالسائدالشعوروأنَّ،النبوةعهد

")2(.إليهبالرجوعالعصريةالمجتمعاتفيالتشريع

يكاد:والسنةالكتابفهمفيلأصيلةاالمناهجتجاوز2/

النصفهمظاهرةتناولفيالحداثيالتيارأصحابيجمع

القديمةالمناهجتجاوزينبغيأنهعلىالإسلاميالديني

محمديقولكما-معارفنالأنذلك،الفهملعمليةالضابطة

كما-لأساساهذاعلىويجب،)3(دقيقةغير-التقليديةأركون

12.صالدينيالخطابنقدزيدأبوحامدنصر1()

.162صوالحداثةالإسلامالشرفيالمجيدعبدد/)2(

.44صالإسلاميالعربيالفكرتارلخيةأركونمحمد(3)
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النصمعالمباشر"التعامل-الشرفيالمجيدعبدد/يقول

.")1(القراَني

الديني:للنصالفهمفيوعلومهالعصرمعارفتوظيف/3

العلومتوظيفبوجوبالمعاصرالحداثيالفكرآمنلقد

مختلفةمجالاتفيالمعاصرالإنسانإليهاتوصلالتيالحديثة

المشرفة،النبويةوالسنةالكريمالقرآنفهمفيالمعرفةمن

الداعيوالباحثالمثففمهامأولىمِنْ"أنعلىرأيهواستقر

إلىبإخضاعه،الدينيالفكرنقدعلىالتوفرُالتنوير،إلى

")2(.والتحليلالدرسفيالعلميةوالمناهجالأساليب

فيالمعرفيةالثورةاْحدثتهماتوظيففيالتيارهذاويغلو

الفهم،عملية-فيالعصرهذافيالإنسانوعلومالطبيعةعلوم

إلى-الشرفيالمجيدعبديقولكما-الدينينقلبأنمخافةَ

والاجتماعي،السياسيللنضالأداةفيصبحإيديولوجيا،

المميز")3(.الروحيوبعدهالتفسيريةقدرتهبذلكويفقد

(C)64.صوالتارلخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبد/د

02.اصالنصنقدحربعلي)2(

و.95.6صوالحداثةالإسلامالشرفيالمجيدعبدد/(3)
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تفسيرفيمعاصرِبجهدالحداثيالتياريعترفيكادولا

لمماالشريفالنبويالحديثشرحفيولا،الكريمالقرآن

المجيدعبديقولكما-المعرفية"المشاغلعنأجوبةفيهيكن

الحديثةالإنسانيةوالعلومالفلسفاتتثيرهاالتي-الشرفي

العصر")1(.عقليةوتقتضيها

اخترع:والسنةللقرآنجديديْنومفهومتصور4/ظهور

مفاهيموسنةقراَناالإسلاميالنصمعالمتعاملالحداثيالتيار

"نتاجالحداثةتياريراهكمافالقرآن،الكريمينللاصلينجديدة

SCأ،محدديْنومكانزمنإطارفيمحمدبهاقامفرديةتجربة

هنا-المقصودالفردفكرتوجيهفيمهمادوراالتاريخفيه

السنةوأمالما)2(،بالتاريخذلكعنبهاالمعبرةواللغة-النبي

حدودمنالكتابأحكامتطبيقفيالنبي"اجتهادفهي

تجسدكما"الإسلامالعروييقولكماهيأو"وعبادات

")3(.التاريخفيوتطور

8.هصوالحداثةالإسلامالشرفيالمجيدعبدد/)1(

الأخيرةالثلاثةالحقودفيالعربالحداثيونمفتاحالجيلانيد/)2(

7.اصالكريموالقرآن

=هذانقضَوانظر،912صوالإصلاحالسنةالحرويالفَهعبدد/)3(
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العصرفيلزومهاوعدمالتشريعيةالأحكامنسبيةه/

بمفهوملأصليْنامفهومالحداثيالتياراستبدالأثمر:الحديث

موقفعليهيكونأنيجبلماتصوراتعدةظهورَجديد-

ذلك:فمن،اليومالشريعةمنالمعاصرالمسلم

أسبابهاضوءفيالتشريعيةالأحكامفهمإلىالدعوةأ/

-يقولكماالواضحمنإذ:وفرضهاتقنينهاوظروفالتاريخية

بمعرفةمرتبطالقرآنيةالأحكامفهم"أنبلعيد-الصادق

تلكمدىتحديدفإنوبذلك،شأنهافينزلتالتيالظروف

تؤخذأنيجوزفلا،الحوادثتلكبمقتضياتمقيدالأحكام

لايجوز...فيهاجاءتالتيالحادثةعنبمعزلالأحكامتلك

وعلىالإطلاقعلىآليةبصفةالقرآنيةالأحكامتحم!أن

بينالوثيقفالارتباط،القدامىالفقهاءيفعلهكانكماالتعميم

1()1(.الحكمذلكنسبيةعلىبالعكسيحملوسببهالحكم

فيبوعلاممحمدوالصديقالبكاريمحمدالسلامعبدعندالقول-

العروياللَّهعبدللدكتوروالإصلاحالسنةلكتابنقديةرؤية

254.و253ص

الأحكامآياتفيجديدةقراءة...والتشريعالقرآنبلعيدالصادق)1(

492.ص
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فيالقراَنيالحكمتحصرالتيالتوضيحيةالأمثلةومن

التعرضعندالشرفيالمجيدعبدذكرهقدما،التاريخيةظرفيته

هوالسارقيدقطعأنفيلاجدال":قالعندماالسرقةلحد

الطبيعيومن،الإسلامقبلمعروفةكانتالتيالممارساتمن

،البدويالمجتمعظروففيشديدةالسرقةعقوبةتكونأن

هلاكإلىتؤديقدإنهاإذ،عموماالكفافاقتصادإطاروفي

الوسيلةالشديدةالعقوبةهذهكانتوربما،مالهمنهيُسرقمن

سلطةغيابفيالنظاممنأدنىقدرعلىللمحافظةالوحيدة

ما.فكان...المجتمعأفرادسائرإلىنفوذهايمتدسياسية

،الظرفمقتضياتمعلانسجاماتماممنسجماالقرآنعليهنصَّ

العقابمنأخرىأشكالوجهفيالبابغلقيعنيلاولكنه

هذامعتناغماأكثرقيمفيهاوبرزتالمجتمعاتتطورتمتى

.")1(00.التطور

ذلكوعَدُّ:الكريملقرآنافيلتشريعالاكتماعدمدعاءاب/

-حسبالقرآنيالنصفي"التفحصلأنَّ("المجازفة،)3من

و.96.7صوالتاريخالرسالةبينالإسلامالشرفيالمجيدعبدد/)1(

السابق.المصدر)2(
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يدلُّ)1(المذكورةالآياتنزولأسبابوفيبلعيد-الصادق

الاستنتاجفيمغالاةٌهيإنماالمقولةهذهأنَّعلى

المذكورةللاَياتمشروعغيرصماثقالوالاستخراج

يقبلوكيفذلك،يكون.وكيف..الحقيقيةولمقاصدها

القراَنفيالإسلاميالتشريعباكتمالالتقليديةالمقولةالعقل

هذهأنوالحال،بالذاتمنهالحُكميةالآياتوفي،الكريم

؟؟")2(.مرموقةبصفةقليلةالاَيات

t/وبينالمقروءةالوحينصوصبينالتفريقإلىالدعوة

رأىإذ:الفهمعمليةممارسةأثناءالمدونةالوحينصوص

أنْيجبفالقراَن،الفهمعمليةفيمؤثرذلكأنالحداثيالتيارُ

انتقلشفهياخطاباالأساسوفيالبدايةفيبكونهإليه"ننظر

شكْلبتغيروالتفسيرللفهمالآلياتُفتتغيز،مكتوبنصقإلى

")3(.نفسهالخطاب

وَرَضِيتنِضمَتِىعَيَيهغوَ(تمَتتدِينَكُغلَكغأَكمَقتُ"اَقؤمَ:تعالىقولهيحني)1(

شَتئش!.مِناَلكِتَئيفِىفَرظنَا"تَا:تعالىوقولهدِينأ"،اَلإشلَمَلَكُمُ

الأحكامآياتفيجديدةقراءة...والتشريعالقرآنبلحيدالصادق)2(

692.و92هص

1.32صلأحكاماآياتفيجديدةقراءة...والتثمريعالقرآنبلعيدالصادق)3(
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الخاتمة

703

علومعلىالمعاصرينالعربالباحثيناطلاعأحْدثَ

الإسلاميةالعربيةالثقافةفيشرْخا،الغربومعارف

رأىفريق:الاطلاعهذاإثرفريقانتميزإذ،المعاصرة

العلومهذهمناهجتوظيفمنمفرَّلاأنْالصدمةوطأةتحت

وسنة،قرآتاالإسلاميالدينيالنصفهمفيالحديثةالغربية

المنهجيةالضوابطحسابعلىالتوظيفذلكنتائجكانتولو

أصولمنواستنباطهاتقعيدهافيأعمارهمالقدامىأفنىالتي

العلومتوظيفمنمفزلاأنْرأىوفريقٌ،صحيحةمعتبرة

المنهجخصوصيةمراعاةمعالنيرينالأصليْنفهمفيالحديثة

الدينية.الثوابتفيالتفريطعدمومراعاة،والطريقة

علىالوقوفصاحبُهبهأرادبحثاالدراسةهذهكانتلقد

علىالمعاصرينالحداثيينمنلشرذمةالحاملةالأسباب

الفهمعمليةممارسةأثناءومعارفهالعصرعلومبمناهجالأخذ

المشرفة.النبويةوالسنةالكريمللقرآن

ببعضتعريفاالثانيمبحثهافيالدراسةُهذهكانتكما
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الحداثيينمن،كثيرٌسبيلهاسلكالتيالعصريةالعلوممناهج

الحديث.العصرفيوالتجديدالاجتهاددعاةمنالمعاصرين

علوملمناهجتقويماالدراسةهذهمنالثالثالمبحثوكان

منوالتجديدالحداثةدُعاةقِبلمنالموظُّفةالعصرومعارف

النبويوالحديثالكريمالقراَن:الكريمينالنصينقراءةأجل

الشريف.

الآتية:النتائجعنالدراسةهذهأسفرتولقد

التيارلدىالاسلاميالدينيالنص!فهممنهجأصبح:أولا

الاسلاميةالمنهجيةالضوابطمنمنْفلتاالمعاصرالحداثي

التي!النبيحديثوشرحالكريمالقرآنبتفسيرالخاصة

الضوابطتلكواستُبدلت،أنفسفيهاوذهبت،كتمثفيهاأئفت

قديم،غربيمنهجوهو"الهرمنوطيقيا":دُعيللفهمبمنهج

التيالمقدسالكتابنصوصوتقريبفهمأجلمناخترع

"أماالمسيحيلدىفهمهاأجلمنعويصةمشكلاتواجهت

النصفيوالتوضيحللتعمقجاءفقدالإسلاميالتفسير

1()1(.المعرفةمنآفاقايكتشفباستمراريزالولا،القراَني

ضوءفيالكريمللقرآنالمحاصرةالقراءاتكالومحمودمحمد./(')

62.صالتفسيرضوابط
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الفكريةمشاريعهمبمختلفالحداثيونحاوللقد:ثانيا

وتصوراترؤىيضعواأنالدينيالنصفهمأجلمنالمقترحة

لمللفهممشاريعهمأنَبيْد،العظيميْنالأصليْنلفهممنهجية

بأنَّالقولعلىتبْعثُالتيبالكثْرةتطبيقيةأمثلةتساندها

ناجحة.النظريةمشاريعهم

مجافيةالدينيللنصالحداثيينقراءاتكانتثالثا:

منهدمياأونقدياموقفا"تتبنىإذ،المجردةالعلميةللضوابط

ومن،القرآنعلوممباحثمختلفومنالتفسيريالتراث

بضوابطتلتزملاالنقدهذافيلكنها،العربياللسانعلوم

يتئُممخطئةافتراضاتعلىالنقدهذاتؤسسىبل،مقررةعلمية

لقراءةبالنسبةمثلهالأمروقلعليها")1(،والحرصالإلحاح

النبوية.للسنةالحداثيالتيار

أجلمنالحداثيةالعربيةالمحاولاتهذهأخطأت:رابعا

العصرعنتخلفها"أماوالبيئةَ،العصرَالدينيالنصفهم

المنتمينعند-مثلا-القرآنقراءةإلىالدعوةكونإنىلمحيرجع

المنهجَالسبعينياتفيانطلاقهالحظةَ!تبنتالعربيلمال!إلى

.901صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعدد/)1(
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كثيززالولا،الستينياتعقدخلالبفرنساأفلالذيالبنيوي

نأرغمالمرحلةهذهعندمتوقفيناليومَحتىالقراءةدُعاةمن

البنيويةمرحلةتجاوزواالخصوصعلىوالفرنسيينالغربيين

عنغريبةالمحاولاتهذهكونوأمأ)1(لما؟البنيويةبعدوما

جانب:الأول:أمرينفيفيظهرإليهانُقلتالتيالبيئة

خلالبفرنساالأنوارفلسفةإلىترجعالتيالنظريةالأصول

جانب:الثانيالأمر،الميلاديعشرالثامنالقرن

مصطلحمنهاالتيبهاتتوسلالتيوالأدواتالمصطلحات

Lالإنسية humanismeالغربي،الدينيبالتراثالمرتبط

والمرتبطة،والبيئةالنشأةالغربية.المصطلحاتمنوغيره

)2(.محددةمذهبيةبخلفيات

الزحفلمواجهةمدروسةعلميةخطةمنلابدفإنهوبعدُ

فهْملضوابطمجذدامجتهدانفسهنصبَالذيالحداثي

ذلك:معالمومن،والسنةالقرآنالعظيميْنالأصليْن

.113صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزاقعبد)/(1)

.114صالقرآنيالنصقراءةقضيةهرماسالرزا!تىعبدد/)2(
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موضوعهايدورالتيالحداثيالتيارمشاريععرضُا/

إلىالوصولومحاولة،الدينيللنص!الحداثيالفهمحول

علمي،بمنهجومناقشتها،المشاريعلهذهالمرجعيةالأسس

لأمةِ-الاسلاميةالأصولعلىتنزيلهاواستحالةعُوارهالبيان

يكفيهاماالدينيةالنصوصوشرحتفسيرمناهجمنعندها

السليم،والحكم،الصحيحالمعنىإلىبهاويبْلُغُويقيها

الحكيم.للشارعالمقصودوالمراد

ومناهجمقزراتفيالحداثيةالمشاريعهذهعرض2ُ/

لأن،ذلكعنالتَّحفظوعدم،الطلبةعلىالجامعيالتعليم

علىالطالبيساعد،عليهاالتنبيهسبقالتيٌبالمنهجيةعرضها

لفهممنهجَاواستهجانهانقدها،إلىوالبِدارعنها،التجافي

الشرعيّالدرسُتاىالذياليوموفي،الإسلاميةالنصوص

عليها،التعريجوتحاشى،المشاريعهذهمثلعنالجامعي

فاجأنا،وقواعدضوابطمنعندهبمامكتفيا،إليهاالنظرولفْت

استشكالاتفيمعروضةَالحداثيينهؤلاءبمشاريعالطلبةُ

يكونلعلهالذيالمحاضرالأستاذإلىموجهةَأسئلةَيبرزونها

حماها.حولحامولا،المشاريعتلكعلىيطلعلم
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الكتابلفهمالحداثيةالمشاريعهذهتسللتلقد3/

برامجأو،ثقافيةصحافةخلالمنالإعلاممنابرإلىوالسنة

ترجوسلعتها،وعَرضتْ،إلكترونيةمواقعأو،حوارية

والمنهج،بالنظريةومنفعلا،للمِشعلحاملاوتبغي،متأثرين

فكرِمحاربةَرامَلمن،نفسهالطريقسلوكمنإذنفلامفرَّ

.بمشروعمشروعِواستبدالَ،بنظريةنظريةِوهدمَ،بفكر

حُسنعلىالدراسةهذهخِتامفيتعالىاللهَوأحمدُ

تكثُرالذيالموضوعهذافيالكتابةإلىوالهداية،التوفيق

البشير،الهاديعلىوسفماللَّهوصلَّى،عائدُتهوتغزُر،فائدتُه

ثرللَّهوالحمدُ،أجمعينوصحبهآلهوعلى،الأمينوالئبي

العالمين.

!*!
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الدراسةمراحع

دارالثموكانيالأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولارشاد-

تاريخ.بلابيروتالفكر

محسند/الحديثالعصرفيالإسلامتجاهالمثقفينأزمة-

-اص504الأولىالطبعةالرباطزيدبنأسامةمكتبةالحميدعبد

م.8591

العروياللَّهعبد/دتاريخانيةأمتقليديةالعربالمثقفينأزمة-

بيروتوالنشرللدراساتالعربيةالمؤسسةقرقوطذوقانترجمة

.ام789الأولىالطبعة

/دونقددراسةالقرآنعلومفيالمعاصرالعلمانيالاتجاه-

مركزدمثمقسورياالأولىالطبعةم8002الفاضلمحمدأحمد

الثقافي.الناقد

حسينمحمدمحمدد/المعاصرالأدبفيالوطنيةالاتجاهات-

.ام839اص-304السادسةالطبعةبيروتالرسالةمؤسسة

الشاموبلادمصرفيالنبويةالسنةدراسةفيالمعاصرةلاتجاهاتا-

صا942الأولىالطبعةالطيبالكلمداراْسودالرزاقعبدمحمدد/

-2 0 . Aم.
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أمامأولويات:وفيهاالمعاصرالفكرفيوالتجديدالاجتهاد-

سلسلةلإسلامياالعالمدراساتمركزشفيقمنيروالتجديدلاجتهادا

4191`.الثانيةالطبعة2المعاصرالإسلاميالفكر

فيمحاولةالقرآنيللنصالحداثيةللقراءةالمنهجيةالأسس-

الشامحمجلةموقععلىمنشوربوعليفؤادوالتأشسالتفكيك

.w altasamoh. netوالشؤونالأوقافوزارةعنتصدرالتيس

م.80/02اص942خريف24العددعمانسلطنةفيالإسلامية

الرسالةمؤسسةحسينمحمدمحمدد/الغربيةوالحضارةلإسلاما-

.ام-869اص604الثامنةالطبعةبيروت

أحمد.خليلترجمةأركونمحمدد/ومعاصرةأصالةلإسلاما-

للنشرالتونسيةالدارالشرفيالمجيدعبدد/والحداثةالاسلام-

.ام199الثانيةالطبعة

الطليعةدارالشرفيالمجيدعبدد/والتاريخالرسالةبينالإسلام-

.م1002بيروت

تاريخبلاالجابريعابدمحمدالمعاصرالعربيالفكراشكاليات-

العربي.الثقافيالمركزالبيضاءالدارطبع

الثقافيالمركزالعرويالقَهعبد/دالمعاصرةالعربيةالايديولوجيا-

الأولى5الطبعةالبيضاءالداربيروتالعربي
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صالحهاشمترجمةأركونمحمدلإسلامياالعربيالفكرتاريخية-

الثقافيالمركزطبعةوأيضاام869بيروتالقوميالإنماءمركز

.ام699الثانيةالطبعةالبيضاءالدارالعربي

ذؤيبلحماديوالواقعالأصولجدل-

الأولىالطبعةبيروتالريسرياضنj3iأزكرياالبخاريجناية-

م.4002

اتحادمنشوراتعبودحنانظريةإلىمدخلالتاريخعبرالحداثة-

.ام989العربالكتاب

النحويدارالنحويرضاعليعدناند/للمانيمنظورمنالحداثة-

.اماهـ-414399الرابعةالطجةالرياضوالتوزيعللنشر

دراسةالكريموالقرآنلأخيرةاالثلاثةالعقودفيالعربالحداثيون-

.اص427الأولىالطبعةسورياالنهضةدارمفتاحالجيلانيد/نقدية

المغربم5002الأولىالطبعةالرحمنعبدطهد/الحداثةروح-

العربي.الثقافيالمركزالبيضاءالدار

عبدالعروياللَّهعبدللدكتوروالإصلاحالسنةلكتابنقديةرؤبة-

الرباطالأمانداربوعلاممحمدوالصديقالبكاريمحمدالسلام

م.0102-اص431الأولىالطبعة
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الدارالعربيالثقافيالمركزالعروياللَّهعبد/دلاصلاحواالسنة-

م.8002الأولىالطبعةالبيضاء

محمدد/الغربيبالاستعماروصلتهالحديثالاسلاميالفكر-

.ام199العاشرةالطبعةالمصريةالمعارفدارالبهي

هاشموتعليقترجمةأركونمحمدواجتهادنقدالاسلاميالفكر-

الثانية.الطبعةبيروتالساقيدار،صالح

عزقولكريمترجمةنيالحوراألبرتالنهضةعصرفيالعربيالفكر-

تاريخ.بلابيروتللنشرالنهاردار

محمدالنزولترتيبحسبالواضحالتفسيرالحكيمالقرآنفهم-

العربية.الوحدةدراساتمركزلبنانبيروتم9002الجابريعابد

ونقدفكرمجلةالجابريعابدمحفدوالفكرالدِّينقضايافي-

.ام899ماي،9العدد،الأولىالسنة،المغرب

مجلةفيالفثمورالجابريعابدمحمدالاصلاحإلىحاجةفي-

33.ص32العددمواقف

.0991`بيروتالفكردارالفيروزباديالمحيطالقاموس-

بلعيدالصادقلأحكاماآياتفيجديدةقراءة...والتشريعالقرآن-

.ام999تونسالجامعيالنشرمركز
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هرماسالرزاقعبدد/الخطابتحليلومناهجالكريمالقرآن-

العددلإسلاميةاوالدراساتوالقانونالشريعةكليةحوليةقطرجامعة

اهـ.422عشرالتاسع

/دالتفسيرضوابطضوءفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءات-

اص-043الأولىالطبعةسوريااليمانداركالومحمودمحمد

م.9002

لممرقونبحثهرماسالرزاقعبدد/القرآنيالنصقراءةقضية-

بعدُ.يطبع

تاريخ.بلابيروتصادردارمنظورابنالعربلسان-

بيروتللنشرالنهاردارشرابيهشاموالغربالعربالمثقفون-

.ام819

حامدمحمدالتغريبوميادينالتجديدمزاعمبينالعصرانيون-

.م-6991اص417الأولىالطبعةالكوثرمكتبةالناصر

القرآنيةالظاهرةدراسةفيالنقديالألسنيوالمنهجأركونمحمد-

العراقيالديمقراطيالليبراليالحزبموقععلىمنشوربوعوداْحمد

.س*liberaldemocraticpartyofiraq.*هء

الأولىالطبعةالجابريعابدمحمدالكريمالقرآنالىمدخل-

العربية.الوحدةدراساتمركزبيروتلبنانم6002
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ضمنالجابريعابدمحمدد/الإيديولوجيالنقدفيمساهمة-

الكرديبساموترتيبجمعالعروياللَّهعبدفكرمحاورةكتاب

.وبيروتالبيضاءالدارالعربيالثقافيالمركز

حسين.طهد/مصرفيالثقافةمستقبل-

الدارالعربيالئقافيالمركزالعرويالقَهعبد/دالعقلمفهوم-

م.1002الثالثةالطبعةبيروتالبيضاء

يوسفد/بالدنياوتنهضالدينتجددراشدةصحوةأجلمن-

.ام699المعرفةدارالمغربالبيضاءالدارالقرضاوي

الثقافيالمركزحربعليالمفكرةالذاتنقدوالممتنعالممنوع-

.ام599الأولىالطبعةالبيضاءالداربيروتالعربي

الأهاليشحرورمحمد/دالاسلاميللفقهجديدةأصولنحو-

م.0002الأولىالطبعةوالتوزيعوالنشرللطباعة

بيروتالهاديدارشبارسعيدد/والحداثةوالأيديولوجياالنخبة-

م.5002اهـ-ivyالأولىالطبعة

شبارسعيدد/المعاصرالعربيالفكرقراءاتفيلإسلامياالنص-

.ام999الأولىالطبعةالمغربالفرقانمنشورات

دارتيزينيالطيبوالقراءةالبنية)شكالياتأمامالقرآنيالنص-

.ام799دمشقالينابيع
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المغربدولفيالكريمللقرآنالمعاصرةالقراءةفينظرات-

للمؤتمرمقدمةبحثيةورقة،رستمالعابدينزينبنمحمدد/العربي

الكريم"للقرآنالمعاصرة"القراءات:عنالأولالدوليالعلمي

المغربالجديدةالدكاليشعيبجامعةالاَدابكليةفيالمنعقد

4الأولىجمادىا-517 ryمنهامواقععذةفيمنشوروهواص

.tafsirالتفسيرأهلملتقىموقععلى com!لتحتاك.

الطبعةالقاهرةسينادارزيدأبوحامدنصرد/الدينيالخطابنقد-

.م4991الثالثة

الطبعةالبيضاءالدارالعربيالثقافيالمركزحربعليالنصنقد-

.ام399لأولىا

Arkoun Lecture du Coran Maisonneuve et larose Paris

8291.
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الشَّريفِالمصْحفِرَسْمُ

الشَريفِالمصْحفِرَشمُ

المحْدَثِينَ)1(وأرَاجيفِالأثْدَمينَشُبهاتِبين

321

البحثمقذَمة

مؤدى!اللَّهعبْدبنمحفدقلْبِعلىالكريمُالقرآنُنزلَ

ليُسانِدبكتابتهوالسلامالصلاةعليهفأمرصوتيا،أداءَ

المزبورَصوتياالمبلَّغوالمؤذىالمحفوظَ،المكتوبُ

منالضابطينالكتبةَلذلكالكريمالنبىفائخذ،المخطوطَ

بينالكريمالقراَنَفكتبوا،والخطللرَّسمالمتقنينالضحابة

يشيركانمانحووعلى،ص!عليهميمليهكانماوفقعلىيديه

النحوهذاعلىكفهمكتوثالكريموالقرآنُ!فقُبض،ويهدي

وقدبكربأبياللهُجاءفلما،وعُسبولخافِصُحففيمفزقا

ذهابُوخيف،الزدةحروبفيالصَّحابةبقراءالقتلُاستحرَّ

رسم9:الكريمللقرآنالخامسالدوليالملتقىإلىمقذَمبحث)1(

بنالحميدعبدالشيخمدرسة"وأحكامحِكموضبطهالكريمالقراَن

Iالجزائرقسنطيةللقراءاتباديس fro-^.
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الصُّحفتلكمنالكريمِالقرآنبجمعز!بهأمرَالقراَن،

عليهمرسومَاكانعلىورسمِه،المتفزقةوالفخافوالعُسب

الحفاظُالصحابةُبينهاتابعقدصحائففيالنَّبويالعهدفي

عهدُكانفلما،الزمانذلكفيبالجمعكففواالذِّينالضَّابطون

عنهالأبْعدينالمسلميناختلافبكثرةز!ئهأُخبروقدعثمان

علىالأفةبجمعالشَّهيدُالخليفةُأمرَالمجيد،القرآنفي

عليهااشتملتْالئيالقراءاتأوجُهعلىمُشتملِإمامِمُصحفِ

الئبيزمنفيكانالذيالخظبمرسوممزئنِ،الأخيرةُالعرضةُ

دحن!.الضدئقبكرأبيوعهدِ،الكريم

رسْماتّباععلىالضحابةعصربعدالمسلمونَولبِثَ

خطاتباعِالتزامفيالخلافُبينهمنَشأحتى،الإمامالمصحفِ

.معاصرةوأزمنة،متأخرةعُهودفيالمصحف

بدراسة-لموضوعهابيانفي-تُعنىالدراسةُوهذه

الأقدمين،منالإمامِالمصحفرسْملائباعالرافضينشُبهات

المسلمينمنالمعاصرينموقففيبالبحثتُعنىأنهاكما

القرآني.الرَّسممنالمبغضينوالمستشرقين،المحْدثين

التالية:الخطَّةوفقالدراسةُهذهتكونَأنرأيتُولقد
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رسْمبخصوصالأقدمينشبهاتُ:الأولالمبحث

وفيه:الشريفالمصحف

خطِّبمرسوملالتزامافيلأقْدمينامواقف:لأوَّلاالمطلب

الشَّريف.المصْحف

وردُّها.المصحفرسْمفيالأقدمينآراءقشةمُنا:نيالثاالمطلب

وعربمستشرقينمنالمحْدَثينمواقف:الثانيالمبحث

وفيه:الشريفالمصحفرسممنمعاصرين

الشريف.المصحفرسمفيالمستش!رقيناَراء:لأولاالمطلب

رسمفيالمعاصرينالعربآراء:الثانيالمطلب

الشريف.المصحف

مستشرقينمنالمحْدثينآراءتعقُّبُ:الثالثالمطلب

وردُّها.المصْحفرسْمفيمعاصرينوعرب

والاستنتاجاتالخلاصاتمنجملةٍفي:الخاتمة

فيه.المبحوثللموضوعالعلميةلإضافةاتُثريالتيوالمقترحات

الدراسة:هذهوغاياتأهدافومن

مقتفىَ.وهديمتَّبعةخشَّةالشَّريفالمصحفرسْمأنإثباتُ-
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علىتحافظوأسراراحكماالقرآنيللرسمأنإثباتُ-

والتَّغيير.التبديلمنالقرآنيةالكلمة

علىالحفاظمظاهرمنمظهرٌالمصحفرسمأنَّإثبات-

رئها.لكتابقراءتهافيالإسلاميةالأمةوحدة

منالنوعهذامثلكتابةفيالمرضيالمنهجولعل

،والأقوالالاَراءلمختلفالاستقرائيالمنهجهو،البحوث

المختار.الصوابالرأيوبيان،وردهاتحليلهاثم

المفردةوالبحوثالدراساتأنإلىالنَّظرلفْتمنبدَّولا

فيهأعلمُلاإذ،منعدمةَتكونتكاد،خاصَّةَالموضوعهذافي

فيتأتي،عنهمتفزقةشذراتالموجودوغايةُ،مستقلابحثا

علُومكُتبفيعادةَتُسلكالتِّيالمصْحفرسْممباحثغُضون

المصْحفرسْمكُتبفيتأتيوقد،الحديثةأوالقديمةالقرآن

سبيلعلىوالتاريخاللغةجهةمنودراستهوحديثها--قديمها

والقلَّة.النُدرة

الفَهوصلَّى،السبيلأقومِإلىيهديوهو،القصدوراءمنوالفَهُ

القَهعبدبنمحفَدالمنيروالسِّراج،البشيرديالهاعلىوبَاركوسفَم

الذين.يومإلىكثيراتسليماوسلَّموصحْبهآلهوعلىالأمين
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8الأولالمبحث

الشريفالمصحفرشمبضوصالأقدمينشبهاتُ

بهكُتبالذيالخظ)1(مرسوممنالأقدمينموقفُكانَ

ضوئِهعلىوجُمع!،الفهرَسُوليديْبينالشريفالمصْحف

الئانيوالجمعَ،بكرأبيعهْدفيالأؤلالجمعَالكريمُالقرآنُ

فيالرسمالتزامرأىمنْفمنهممختلفا،-عُثمانعهدفي

أنهيرىلأنهذلكعنالخروجوعدمخاصَّةالمصاحفكتابة

تقديرهجاثها،بحروفالكلمةتصويراصطلاحابالرسميراد)1(

آثارالىالمنطوقةاللغةلتتحولعليها،والوقوفبها،الابتداء

عهدفيالصحابةارتضاهالذيالوضعالحثمانيبالرسمويراد،مرثية

ارتبطولقد،وحروفهالكريمالقرآنكلماتكتابةفي!هعثحان

من،المصحفخطعلىللدلالةالكريمبالقرآنالرسماستحمال

علىالمسلمونيحرصالذيالقديمالأثرمعنىإلىالإشارةحيث

ينظر:عليهالمحافظة

الكريمالقرأنعلومفيدراساتالروميالرحمنعبدبنفهدد/

31.هصاص421التاسحةالطبحةالرياضالتوبةمكتبة

الحراقتاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسمالحمدقدوريغانمد/

.162صاص204الأولىالطبحة
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منْعليهدرجهدفيأومتَّبعةسنةأنهالأقلعلىأوتوقي!

ليسأنهيرىلأنه،بهالالتزامعدمرأىمنْومنهم،سلَف

ثانية-جهةِمن-يرىمنْومنْهممُلزِما،أمرَاولاتوقيفا

النَّحووقضايامسائلفيالمصْحفخطِّبمرسُومِالاحتجاجَ

بمرسُومالاعتدادِعدَمِمسلكَيسلكُمنْومنْهم،والقِراءات

والمسائل.القضاياهذهمِثلفيالمصْحفخظ

تجاهَالأقْدمينمواقِفِعلىللكلامِمعقودٌالمبحثُوهذا

شرحُحيثُومن،بهالالتزامُحيثُمنْالشريفِالمصْحفِرسْم

فيالعجيبالمنحىهذاالصَّحابةنحاأجلهمنالذيالمعنى

القرآنية.الكلماترسْم
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4الأؤَلالمطلب

327

الشَريفالمضحفخطبمرسومالالتزامقالأفدمإنمواثف

:(1مختلفيْن)عصريْنفيلأمةاعلماءمنعلَميْنلرأيهناسنعرض

فيالمصحفخظمرسومالتزامبخصوص:الأولالرأي

المصاحف.كتابة

كتابةللضحابةوقعلمَتفسيربخصوص:الثانيوالرأي

الشريف:المصحفبرسمبعدفيماسميخاصقنحوِعلىالمصحف

:ص304تالباقلانيالطيببنمحمدبكرأبيرأي:أولا

القزاءعلىأوجبَإنماالفهَأنلأجل..".:الباقلانييقول

محدود،منهاجِعلىويُؤذوه،القرآنَيقرؤواأنْوالحفظة

منهيؤخرواولاذلكيتجاوزوالاوأن،عليهأنْزلماوسبيلِ

القرآنِكتبَةعلىيأخذ..ولممؤخَّرا.يقدِّمواولامقذما

كرأيالحثمانيالرسمبخصوصالأقدمينآراءمنكثيرعنأعرضت(1)

اجتزاءَاخترتهماعلىواقتصرت،السلامعبدابنوالحزقتيبةابن

.واختصارا
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وحظرعليهمأوجبهغيرهدونبعينهرسْماالمصاحفِوحفاظ

بال!معإلاواجباكانلويجبلاذلكلأنَّ،ماعداه

أنَّولحثهمضمونهفيولاالكتابنصقفيوليس،والئوقيف

وحذمخصوصِوجهِعلىإلايجوزلاوخظهالقراَنرسمَ

ماأيضاالسّنةنصقفيولا،غيرهإلىتجاوزُهيجوزلا،محدود

ماالأمةُعليهأجمعتْمماهوولا،عليهويدذذلكيوجب

قدالسنةُ!بل،الشرعيةالمقالشىعليهدلَّتولا،ذلكيوجب

لأنَّ،للكاتبوسَنحَسَهُلَوجهبأفيكتبِهجوازعلىدئت

ولا،سالفابيناهماعلىص!اثباتهبرسمهيأمرُكانص!الفهرسول

عنيسألهمولامحصورِ،ورسممحدودِ،بخظأحدَايأخذ

اختلفتْذلكولأجْل،واحدٌحرفٌفيهعنهيحفظُولا،ذلك

مطابقةعلىالكلمةيكتبُمنمنْهموكان،المصاحفخطوط

فيأولىأنهيعلمممايزيدُأويحذفُمنومنهم،اللفظمخرجِ

لعلمهذلكيستجيزأنهغير،ومخرجهوسياقهبمطابقتهالقياس

بعينههذاولأجل،عليهميخفىلاالناسوأنَ،اصطلاخبأنه

يجعلوأن،الأولوالخظ،الكوفيةبالحروفيكتبأنجاز

يكتبوأن،الألفاتيُعوِّجوأن،الكافصورةعلىاللام

الكاتبيكتبأنوساغ،الوجوههذهغيرعلىأيضا
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بالهجاءيكتبوأن،القديميْنوالهجاءالخطعلىالمصحفَ

وثبتعُلمهـاذا،ذلكبينيكتبأنوجاز،المحدثةوالخطوط

قدالناسوأنَ،الصورةمتغايرةمختلفةالمصاحفخطوطأن

رسمهمخالفةغيرهعلىمنهمأحدينكرولمأجمعذلكأجازوا

عادته،هوبماواحدِكليكتبأنأجازوابل،خطهوصورة

تناكرولاتأثيمغيرمنوأولىأسهلهووما،عندهواشتهر

محدودحاذلكفيالناسعلىيوجدلمأنهعلمَلذلك

فيوالسببوالأداء،القراءةفيعليهمأُخذكمامحصور،

مجرىتجريورُسومعلاماتهيإنماالخطوطأنذلك

وينبئاللفظعلىيدلُّشيءوكل،والرموزوالعقودالإشارات

يجبالذيوالوجهوطريقهاالكلمةعلىالرسمدلَّص!اذا،عنه

أيّعلىلهالكاتبوصوابصحتهوجببها،عليهالتكلم

اْنهادَّعىمنكلفإنَّالجملةوفي،كُتبسبيلوأيّكانصورة

محصورارسماالمصحفكتْبفيعليهموأخذالناسألزمقد

إقامةلزِمهغيرهاإلىعنهاالعدولُيجوزلا،محدودةوصورةَ

به؟")1(.لهوأنَىذلكعلىالذالّالسمعوإيراد،الحجَّة

دارالقضاةعصاممحمدد/تحقيقللقرآنلانتصاراالباقلانيبكرأبو)1(

=547-2954/اص422بروتحزمابندارالأردنعمانالفتح
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خلدونابنمحمدبنالرحمنعبدالعلامةرأي:ثانيا

بالغِغيرالإسلاملأوَّلالعربيالخط.فكان.".:ص808ت

التوسطإلىولا،والإجادةوالإتقانالاحكاممنالغايةإلى

الصنائع،عنوبُعدهم،والتوحشالبداوةمنالعربلمكان

رسمهحيث،المصحفرسمهمذلكْمنْلأجلوقعماوانظر

،الإجادة،فيمستحكمةغيروكانت،بخطوطهمالصحابة

عندالخظصناعةرسومُاقتضتهمارُسومهممنالكثيرُفخالف

بماتبركا،فيهارسمهمالسلفمنالتابعوناقتفىثم،أهلها

المتلقون،بعدهمنالخلقوخيرص!اللَّهرسولأصحابرسمه

وليئخ!العهدلهذايُقتفىكما،وكلامهاللهِكتابمنلوحيه

منذلكنسبةوأينَ،صواباأوخطَأرسمُهويتبع،تبركاعالمأو

العلماءونبهرسما،وأُثبتذلكفاتُبع،كتبوهفيماالضحابة

ماإلىذلكفيتلتفتنولا":قالثم"،مواضعهعلىبالرسم

الخظ،لصناعةمحكمينكانواأنهممنالمغفلينبعضيزعم

كماليسالرسملأصولخطوطهممخالفةمنيتخيلماوأن

الباقلانيكلامتنقلالكريمالقراَنلرسمالحديثةالدراساتمنوكثيز

الأصلي.مصدرهفيإليهترجعولا،ملخصاعنهتأخرمنْبواسطة
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فيالألفزيادةمثلفيويقولون،وجهٌلكلهابليتخيل

فيالياءزيادةوفي،يقعلمالذبحأنعلىتنبيهإنه،اذبحنه""لاْ

لامماذلكوأمثال،الربانيةالقدرةكمالعلىتنبيهإنه"أييد،،

إلاذلكعلىحملهموماالمحضُ،التحكمإلالهأصل

قفةفيالنَقصتوهمعنللصحابةتنزيهاذلكفيأناعتقادهم

نقصه،عنفنزَّهوهمكماذالخظأنوحسبوا،الخظإجادة

لإجادةاخالفماتعليلِوطلبوا،ب!جادتهالكمالَإليهمونسبوا

،)1(.بصحيحليسوذلك،رسمهمن

،خلدونوابنِالباقلانيبكرأبيقوليئسياقةُهيوهذه

مناقشتهمايمكنحتى،طولهماعلىبهماالإتيانتعمَّدتُولقد

وخطأ.خطلِمنفيهماماوبيانُوتعفبهما،

ص!*ك!

757./1ام579اللبنانيالكتابدارخلدونابنتاريخخلدونابن(1)
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الثافىِ:المطلب

rrr

ورذهاالمصحفرسْ!افيالأقدمينآراءمُناقشة

خلدونوابنالباقلانيبكرأبيعنآنفانقلناهفيماللناظر

يلي:مايستنتجأن

يوجبماوسنةًكتاباالشَريعةنُصوصفييوجدلاأنها-

التوقيفإذ،الشريفالمصحفكتابةعليهتكونمحددارسما

لايفيدلافإنهشيءْذلكفيوُجدولو،معدوثمفيهوالسمع

.بالمفهومولابالمنطوق

فييفيدالشَريعةفينصقوِجدانعدمدعوىفإنَالحقوفي

:وجوهمنمردودالمسألةهذهفيالنزاع

الصحابةُكَتبالذيالرسمَأنَّمنهيُفهمقدماؤرود:لأولا

بتوجيهٍكان،ح!القَهرسولِيديبينالكريمالقراَنَضوئهعلى

منه.وإشرافِالكريمالنَّبيمن

هذا:منهايُفهمالتيالنصوصومن

اللَّه!رسولعندالوحيَأكتبُ"كنتُ:ثابتبنزيدقول-
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كانف!ذا،فأقرؤُه،))اقرأ:!لقا،فرغْتُف!ذا،عليَّيمليوهو

")1(.الناسإلىبهأخرجُثم،أقامهسقَ!فيه

وفرقالباء،وأقم،الدواةألْقِدا:لمعاوية!قوله-

وجوِّد،الرحمنومُد،اللَّهوحسِّن،الميمتغؤرولا،السين

.إ)2(الرحيم

الحديث:هذاعلىتعليقاص544تعياضالقاضيقال

يُرزقأنيبعدُفلا،كتبَ!أنهالروايةُتصخلمصمانْ،"وهذا

والكتابةَإ)3(.القراءةَويُمنعَهذاعلْمَ

هذهفيصريخصحيخنقليوجدُليسَأنَّهجدلافرضناصماذا

نأمعلوثمإذْ،!المصطفىقِبلمنتقريريةسنةَفيهف!ن،لمسألةا

العلومميهبةالسلفيحمديتحقيقالكبيرالمعجمفيالطبرانيخرجهأ)1(

نوروقال9488/5421برقماص404الثانيةالطبعةالموصلوالحكم

بيروتالفكردارالفوائدومنبعالزوائدمجمعفيالهيثميالدين

،.ثقاتأحدهماورجالب!سنادينالطبراني"رواه:8046/اص412

زغلولبسيونيبنالسعيدتحقيقالفردوسمسندفيالديلميأخرجه)2(

8533/5.493اهـبرقم604بيروتالعلميةالكتبدار

محمدعليتحقيقالمصطفىحقوقبتعريفالشفاعياضالقاضي)3(

.1/705تاريخدونبمِروتالحربيالكتابدارالبجاوي
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الفه!رسولِيديبينتارلخهفيمزةلأؤلكُتبالكريمَالقرآنَ

كتَبةمنالجليلةالمهمةلهذهالكريمُالنبياختارَهُكانمنْقِبلمن

والضبطِالكِتابةِفيالنبلاءالأجِلاَّءالضحابةِمنالوحْيِ

الضحب،منالجفةهؤلاءمِثلعلىيملي!فكان،والاتْقانِ

فيخطاهناككانإفلوالمكتوبعلى!يقزهمثم،يكتبونثم

قولهصريحَيُناقضُلأنه،ذلكعلى!أقؤهملما،الكتابة

")1(.!لَجَفِالوقَلَ!نَالاُاَلذِكأَنَزلنَانَخنُ"إِنَا:تعالى

منالصحابةعنمنقولِهدْيِثُبوتَيفيدماورودُ:الثاني

كانلماإذْ،الكريمالقرآنبكتابةاعتنىممنالأولىالطبقة

لمقِطَعِفيمفرَّقاالنبويةالحضرةفيالكريمالقراَنِمنالمكتوبُ

أقبلَمُيسَّر-وترتيبٍ،مُسلْسلِتتابعِفيبعضِإلىبعضهايُضمَّ

فيالقراَنِ"جمععلىعهدهفيالضذيقبكرأبوالرَّاشدالخليفةُ

")2(،كتابٍشكْلعلىدفَّتانأولوحانيضمُّهامنظَّمةصُحف

التوقيفبينوضبطهالمصحفرسم)سماعيلمحمدشعباند/(')

6.هصتاريخدونالقاهرةالسلامدارالحديثةوالاصطلاحات

موازنةبحثمنهيُنظرالقرآنعلومفيأبحاثالحمدقدوريغانمد/)2(

الأردنعمانعماردارالقديمةالعربيةوالنقوشالمصحفرسمبين

.166صالأولىالطبعة
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الكُبرى،ومأثرتهالعُظمىالصّديقبكرأبيحسنةَتلكفكانت

"رحمةُ:قالحينمال!حبهطالبأبيبنعليالإمامُبهانوَّهولقد

المصاحِف،جمْعِفيأجرَاالناسأعظمَكان،بكرأبيعلىالفهِ

الفوحيْن")1(.بينَجمعَمنْأؤلُوهو

الاختلافظُهور-بعدقامَعفانبنعثْمانزمنُكانَولفا

التيالصّحفمنالمصاحِفِبانتِساخالمسلمينَ-جماعةِفي

منْهاوأرْسَلَ،الصديقبكرأبيأبِيهامنْحفْصَةإلىصارتْ

الزَّاهرعهْدهفيالمعرُوفةالإسلامتةالاَفاقأهئمإلىعددَا

الميمُون)2(.

بأيديالتيئالمصاحف9ُالجليلالرائعالعملبهذاوتوحَّدت

يديِبيْنكُتبماإلىترجعوهيوترتيبا،رسمَاالمسلمينَ

موضعَالعثمانيَّةالمصَاحفِفيالكلماتِرسمُوصارَ!،النَّبي

كتابالأشحثبنسليمانداودأبيبنالفهعبدداودأبيابن)1(

.اهـصاا504لأولىاالطبعةبيروتالعلميةالكتبرداالمصاحف

تحقيقالأمصارمصاحفرسمفيالمقنعسعيدبنعثمانالداني)2(

تاريخبلاالقاهرةالأزهريةالكلياتمكتبةقمحاويالصادقمحمد

26.صالمصاحفكتابداودأبيوابن-1415ص
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وضبْطه")1(.المصحَفرسْمعلمُبهوتعلَّقَالعُلماء،عنايةِ

الهيئةأنعلىالإجماعِحصولُمنهيُفهمماوُرُود:الثالث

اتَّفققد!،الفَهرسوليديبينالكريمالقراَنُبهاكُتبالتي

-بعدعُرفاوصارإليها،والمصيرِقَبولها،علىالصَّحابةُ

تالية،إسلاميةعصورِفيتبعهمومنْالتاَّبعينجيلبين-زمانهم

الأخلافُورِثهالذيالعثمانيبالرَّسمالمصاحفكتابةالتزامُ

عرفهاوحِكَمأسرار)2(منظواهرهمنبَانَلمِاَ،الأسلافعن

.الناسمنكثيرعنوغابتْالعلماء،فُضلاء

مُصحفَااستكتبَمنِ"أرأيتَ:لهفقيلمالكٌ"سُئلَ:أشهبُقال

:لقا؟اليومَالهجَاءمنالناسُحدثَأماعلىيكتبَأنْترَىأ،اليومَ

")3(.الأولىالكِتْبَةعلىيكتبُولكن،ذلكأدري11)

منا.صالكريمالقرآنرسمفيالأمةجهودالحمدقدوريغانمد/()1

وعلومهالكريمالقرآنفيللباحثينالأولالعالميالمؤتمربحوث

مؤسسةموقععلىمنشورم1102سنةالمغربفاسفيالمنعقد

للمؤتمر.المنظمةالجهةوهي،مباعالعلميةوالدراساتالبحوث

،والبدلوالهمزوالزيادةالحذف:العثمانيالرسمظواهرمن(2)

إحداهما.علىفكُتبقراءتانفيهوماوالفصلوالوصل

.91صالأمصارمصاحفرسمفيالمقنعسعيدبنعثمانالداني)3(
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"ولا:بقولهمالكٍالإمامِعنالروايةهذهعلىالدانيوعلق

(.0الأفة")عُلَماءمنذلكفيلهُمخالفَ

!شُل:قالالحكمعبدبنالفهعبدعنأيضاالدانيوأسند

أترى،والألفالواومثلالقراَنفيتكونالحروفعنمالكٌ

لا")2(،:قال؟كذلكفيهوُجدتإذا،المصْحفمنَتغئرأن

الواو"يعني:الزوايةلهذهسياقهبعدَمف!راالذانيوعفق

الففظِ")3(.فيالمعدُومتيْنالزسْمفيالزأئدتينوالألف

ائباعوُجوبعلىالأؤلالضدرمنالأئمةإجماعويُفهم

)تَحرُم:يقولالذيأحمدالإمامقولمنْالعُثمانيالزسمخظ

غيرأوألفِأوياءِ،أوواوِفيعُثمانمُصحَفِخطًمخالفةُ

.)1(ذلك"

درايةِعلىيكونوالمالصحابةَأنَّخلدونابنِكلامُيُفيد2ُ-

السابق.المصدر(1)

36.صالسابقالمصدر)2(

السابق.المصدر(3)

المكتبةالقراَنعلومفيالاتقانالرحمنعبدالدينجلالالسيوطي)4(

.1/167ام739بيروتالثقافية
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للمُصحفكتابتهموأن،وقواعدهالعربيالخظبأصولتامَّةٍ

إنماوسظروا،كتبواقدْمانحوعلى!اللَّهرسولِيديبيْنَ

وذلكالعربيةالكتابةتطورمراحلمنبدائيةمرحلةًتجسد

والئوحشالبداوةوغلبةوالتَّمدن،الحضارةعنلبُعدهم

منها:أنحاءعدَّةمننظزهذاوفي،عليهم

معرفةفيوالضُّعفالقُصورإلىالضحابةنسبةَأن:لأولا

فيينبغيبماأعرفُأنهمحيثُمنمسفمةغيرُالهجاء،أصول

متفقايكونيكادواضحاالأمرهذاكانولقد،والرَّسمالخظ

الدأنيفهذا،قديماالشأنبهذاالعلمأهلمنكثيرِعندعليه

عليهاصطلحالئقطمنولا،الرسممنشي:ولي!":يقول

الضحةمنوجهابهحاولواوقدإلاعليهماللَّهرضوانال!لفِ

منلموقعهم،والقياساللغةمنطريقابهوقصدوا،والضواب

منوجهِله،علِمهمنذلكعلِم،الفصاحةمنومكانهم،العلم

الفضْلذوواللهيشاء،منيؤتيهالفهبيَدوالفضلُ،جهله

.1(لا)العظيم

إحياءمديريةحسنعزةتحقيقالمصاحفنقطفيالمحكمالداني(1)

.691صام069دمشقوالارشادالثقافةوزارةالقديمالتراث
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مصحفِخظاتباعوجوبَص458تالبيهقيئالامامُويعْزو

لكتابالئظرحُسنمنالصحابةُعليهكانماإلىعُثمانالامام

الوافرِ،العلممنعليهكانوالمالهرعايتهموحُسن،الله

يحافظَأنْفينبغيمصحفًاكتبَ"منْفيقولمعهالجئموالأدب

فيه،يخالفهمولا،المصاحفتلكبهِكتبواالذيالهجاءعلى

قلبَاوأصدقعلمَاأكثرَكانواف!نهم،شيئاكتبوهممايغئرولا

استدراكَابأنفسِنانظنَّأنينبغيفلا،مناأمانةوأعظمَ،ولسانا

لهم")1(.سَقَطَاولا،عليهم

وهو،اللهرحمهخلدونابنعنغابقدأنه"يبدو:الثاني

يتحدثالتيالخطصناعةرسومأنالعربيالخطعنيتحدث

منأهلُهايكنولم،الصحابةعصرفيوُضعتقدتكنلمعنها

فيمحقُّاالمنجدصلاحالدكتوروكانظهروا،قدْاللُّغويين

حينعبارتهقسوةمنالرَّغمعلىتلكخلدونابنمقولةنقده

مُعظمرأيناكمااتبعواالصحابةلأنَّ،منهجهل"وهذا:قال

أما،المتطؤرةالنبطيةالكتابةمنإليهموصلالذيالزسم

دارزغلولبسيونيالسعيدمحمدتحقيقالايمانشعبالبيهقي)1(

2/548.ص0141الأولىالطبعةبيروتالحلميةالكتب
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منجديدةمراحلوليدةَفكانت،الخظصناعةاقتضتهمارُسوم

بعد")1(.مافيتحققَّت،والعُمرانوالحضارةالتَّطور

)كانت(العربيةالكتابةبأن"التسليمينبغيلاإنه:الثالث

نأالثابتمنف!نه،اللغةلمتطلباتالاستجابةعنعاجزة

ثم،الأنباطبلادفيالجزيرةشمالفيونمتتولدتالكتابة

فيووجدت،الشرقإلىالسياسةتأثيرتحتاتجهت

وتتأصلتتطورلأنالملائمالمتاحالعراقمنالعربيةالحواضر

بينالكتابةانتشارإلىأدىمما...وغيرهاالحيرةفيوتنتشر

الحيرةبأهلمكةأهلواتصالُ،الإسلامقبلالعراقعرب

والمدينةمكةأهليكونأنئستبعدفلا،بهمسلَّثمأمروغيرها

منغيرهمعلًمواقدهؤلاءوأن،الحيرةأهلمنتعلَّمواقد

.)2(
."وعيرهملمحريش

برسمالمتعفقةالنَّظرياتمنعدءمراجعةالحمدقدوريغانمد/)1(

السجلفيمنثوربحثالقديمةالخطوطعلمضوءفيالمصحف

كرسينظمهالذيالقرآنيةالدراساتلتطويرالدوليللموتمرالعلمي

6/4/فيبالرياضسعودالملكبجامعةوعلومهالكريمالقرآن

اهـ434.2/142

التوقيفبينوضبطهالمصحفرسمإسماعيلمحمدشجاند/)2(

52.صالحديثةوالاصطلاحات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



rivمعاصرينوعربمستشرقينمنالمحْدَثينمواقف

الثاني8المبحث

معاصرينوعربمستشرقينمنالمحْدَثينمواقف

الشَّريفالمصْحفرسْممن

والقَضاياالمسائلبينمنالشَّريفالمصحفرسمُكان

ودراساتِهبحوثهوالتَّغْريبالاستِشراقُعليهاأدارَالتيالعلميَّة

ولذلكالعليا"،ومرجعيتهاالإسلامية"الظاهرةسمَّاهماحول

استشراقية،آراءُالإمامالمصحَفِخطّحوْلوُجدت

كتابِمنالمسلمينَثقةمنالئيْلَتحاولتغريبيةونظريَّات

محمَّد!بمعجزةِآمنمَنْقلُوبفيالإيمانِوزعْزعةَ،ربّهم

الكريم.القرآنِ:الخالدةِ

الذينالمستشرقينآراءِبعضِلبيانمعقودٌالمبحثوهذا

فكانت،الحقنُوررؤيةعنأعينَهُمالتَّعصّبِظلمةُطمسَتْ

رسمهجهةمنالكريمالقرآنتجاهعدائيةمواقفُمنهمْ

العرباَراءمنجملةِلعرضمعقودٌأنَهكما،وضبطه

وعَظُمَ،الكريمالقرآنفينئاتهمساءتممنالمعاصِرين
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وأقواذنظرياتلهمفوقعتْوخظه،رسْمهتجاهجُرْمُهُم

العظيمِ،الكتابلهذاومكرِكيدِمنبدِخْلتهمعفاكَشفتْ

المتينِ.والحبل
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الشريفالمصحفرسْمفيالمستشرقينآراء

:الأولالمطلب

rid

الشريفالمصحفرش!افيالمستشرقينآراء

بالذراساتاعتنتالتيالاستشراقب!وثفيوالمتأفل

رأيايرذدمعظمهاأنَّيجد،والخطِّالزَسمجهةمنالقرآنية

كبيرتأثيرمنلهلماتسهير،جولدهومشهورلمستشرقواحدا

جهة،منالتَهبكتابالمتعلّقةالاستشراقيةالدراساتفي

جلدتناأبناءمنالمستلَبوندبَّجهاالتيالتغريبيةوالدِّراسات

ثانية.جهةمنمعاصرينعربمنالمجالهذافيكتبممن

رسمفيتسهيرجولدرأيهناسنسوقذلكأجلومن

.غيرهآراءذكرعلىالحرصمع،وخطهالمصحف

القراَنعلىالحكمإلىتسهيرجولدالمستشرقُيبادر

الوصف،هذافيمهوِّلافيقول،مضطربكتابٌبأنهالكريم

بهاعترفتتشريعٍكتابُيوجد"فلا-:النَّعْتهذافيمسرفا

يقدِّم،بهموحىَمنزلنصّأنهعلىعقديااعترافادينيةطائفةٌ

الاضطرابمنَالصُّورةهذهمثلَتداولِهعصورِأقدمفينصه
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")1(.القرآننصقفينجدكماالثباتوعدم

سببفيرأيهبيانإلىتسهيرجولدينتقلالتمهيدهذاوبعد

الكريم،القرآنبهاقُرئالتيالقراءاتفيالاختلافحصول

"وترجع:فيقولوخظهالمصْحفرسْمفيرأيَهُذلكبعدليُبدي

الخطخصوصيةإلىالاختلافاتهذهمنكبيرقسمنشأة

تبعامختلفةصوتيةمقاديرالمرسومُهيكلُهيقذمالذيالعربي

تلكوعددتحتهأو،الهيكلفوقالموضوعةالنقاطلاختلاف

يدعو،الصوتيةالمقاديرتساويحالةفيكذلكبل،النقاط

ماالأصليةالعربيةالكتابةفييوجدلاالذيالحركاتاختلاف

إلىوبهذاللكلمةالإعرابمواقعاختلافإلى،يحدده

بالنقطالزَسمهيكلتحليةفاختلافُوإذَادلالتها،اختلاف

منالغالبالموحدالمحصولفيالحركاتواختلاف

حركةنشأةفيالأولالسببهماكاناالصامتةالحروف

تتحرولم،أصلامنقوطايكنلمنصفيالقراءاتاختلاف

")3(.0.تحريكهأونقطهفيالدقة

النجارالحليمعبدد/ترجمةالاسلاميالتفسيرمذاهبتسهيرجولد)1(

4.صام559المَاهرةالخانجيطبعة

السابق.المصدر)2(

http://www.al-maktabeh.com



347الشريفالمصحفرسْمفيالمستشرقيناَراء

البابَالمستشرقينمنبعدهلمنتسهيرجولدشرعولقد

رداءةإلىمردهإنماالقرآنيةالقراءاتأصلبأنَّللقول،واسعا

لمالتيالكتابةفتحت":يقولبروكلمانفهذا،المصحفخط

الاختلافلبعضمجالاالكمالدرجةإلىبعدُوصلتقدتكن

")1(.القراءةفي

الذي"هوإنهالقديمالمصحفرسمعنيقولبرتزلوهذا

ربماالمكتوبةالكلمةلأنالقراء،منطائفةاختلافإلىأدَّى

أكثر")2(.اْوقراءتيناحتملت

عهدفيكُتبتالتيالمصاحفأنيرىجفريآرثروهذا

والشكل،النقطمنخالية"كلهاكانتزحنهعفانبنعثمان

علىالنصهذاويشكلينقطأنبنفسهالقارئعلىفكان

")3(.الآياتمعانيمقتضى

دارالنجارالحليمعبدترجمهَالعربيالأدبتاريخبروكلمان(1)

.1014/ام959مصرالمعارف

للدانيالسغالقراءاتفيالتيسيركتابتحقيقبرتزلأوتومقدمة)2(

.يصام039استانبول

المطبعةالأولىالطجةالمصاحفكتابجفريآرثرتحقيقمقدمة(3)

7.اهـص355مصرالحمانية
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المصحفرسممنالمستشرقينمواقفمجملهذا

العرببمواقفايإتيانبعدمتعقبينعليهاوسنعئق،الشريف

صرين.المعا

ءيرصبما؟صع!ئ
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الثاني8المطلب

الشريفالمصحفرسمفيالمعاصرينالعربآراء

المتخصصينمنالمعاصرينباَراءالإتيانهنانقصدلسنا

نإبل،المصحفرسمبخصوصالقرآنيةالدراساتفي

التي،المعاصرينالعربللباحثينالشاذةالاَراءذكرالمقصود

الإسلامية،للظاهرةالإستثمراقيةالدراساتمناغترفت

والتبعيةالاستلابنماذجمننموذجافكانتبها،فتأئرت

لمشخصيَّةآراءعنصدَرَتْأوْالحاقد،للغربالفكريَّة

الرصينةُ.العلميةُالتجربةُولا،المستوعِبُالبحثُيُنضجها

بعضِقِبلمنجاءتالتيالشَّاذةالآراءهذهبينومن

كناالذيالمنجدالدينصلاحد/رأي،العَربمنالمعاصرين

أياديمنللرَّجلعُلم-لمابهالتصريحعننفْسَهصانلوأنْنوذ

الذيالخظعنحديثهمعرضفيقالفإنه-،العلمعلىبيضاء

المصاحفِخلوُّأدَّى"وقد:الأؤَلالعهدفيالمصاحفُبهكُتبت

.1(")وجهمنأكئرَعلىيُقرأكانلألفاظابعضأنالنُقطمنالأئمةِ

إلى=بدايتهمنذالعربيالخظفيدراساتالمنجدالدينصلاحد/)1(
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إبراهيمألقاهقدكانماالشاذةالآراءهذهبينومن

الذيبالقاهرةالعربيةاللغةمجمعمنبرمنبيانِمنحمروش

للملفوظتصويرايكونأنالخظهذافي"الأصل:فيهجاء

الأصلهذاولكن،المكتوبيطابقبحيثهجائهبحروف

ولاالحروففياستثناءاتهمكثرتفقد،الرَّسمعلماءمزقه

أنهلنايوضحفيهفالنظرُالمصحفرسمأفا،الهمزةفيسئما

قرَّرهلماومخالفٌ،مواضعهمنكثيرِفيالأصلِلذلكمخالص

")1(.00أحياناالرَّسمعلماءُ

استلابعلىتُناديالتيالغريبةالشَّاذةالاَراءهذهبينومن

الذيباشافهميالعزيزعبدرأيُ،الفكريونزَقِه،منشِئهاعقل

فيوألَّف،العربيةكتابةفياللاتينيةالحروفباستعمالنادى

سقيمة"بدائية:المصاحفأنَّفيهذكرهمماوكان،كتاباذلك

الثانيةالطبعةبيروتالجديدالكتابدارالأمويالعصرنهاية=

42.صام979

57/ام559سنةالمجمعمجلة)1( Aالحمدقدوريغانمد/بواسطة

.402صتاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسم
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)1(-
)2(.سخيفبأنهالقراَنيالزسمونعَتَ،صرة"

rot

اللطيفعبدمحمدبنمحمدبرأيالشاذةلاَراءاهذهونختم

الصحابةعليهكانماواصفابقولهعنهعئرالذيالخطيبابن

وأصولالكتابةفنعنالبُعدمنالكريمالقرآنكتبواالذين

عاجزينالكتابةفنفيقاصرينالعصرأهلكان"لما:الإملاء

العلومعنوبُعدهموبداوتهم،لأفيتهمالإملاءفي

غيرالوضعسقيمةَالشريفللمصحفكتابتهم،كانتوالفنون

أخطاءمنمزيجاالأولىالكِتْبةفجاءتالصُّنع،محكمة

الهجاء")3(.فيمتباينةومناقضات،فاحشة

"الرسم:النعوتبأشنعالقرآنيالرسمواصفاأيضاوقال

شنيعا،تشويهاويشؤهها،الألفاظمعانييقْلبالقديم

عنوفضلامعانيهوتحزف،قارئهتكفربدرجةمعناهاويعْكس

2اصام449مصرالحربدارالعربيةلكمَابةاللاتينيةالحروف)1(

لغويةدراسةالمصحفرسمالحمدقدوريكانمد/بواسطة23و

.اهامثى212صتارلخية

السابق.المصدر)2(

57.صتاريخبلابيروتالحلميةالكتبدارالفرقانالخطيبابن)3(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث352

يُستطاعولا،تعليلُهيمكنلاوتنافراغريباتناقضافيهفإنهذا

(s)،ء
."تاويله

5ة:-ءإبز3إث
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الثالث8المطلب

معاصرينوعربمستشرقينمنالمحْدثينأراءتعقُّبُ

وردهاالمصْحفرشمق

فيالمعاصرينالعربوبعضالمستشرقينآراءُتكنلم

عليهاحملولقد،للصوابموافقةَالشريفالمصحفرسم

بتاريخالجهلُأو،لاسلاماوحضارةفكرضدَّالمقيتالتعصبُ

عنوالذَّود،حِياضهلحفظحولهالناشئةوالعلومالكريمالقراَن

سئم،منتسهيرجولدنفثهفيماالنظرقفبناإذاونحن،حماه

قدالرجلنجد،فيهاالأصلوبيانالقراءاتنشأةبخصوص

يديبينالكريمالقرآنُبهخُطَّالذيالزسمبدائيةإلىذلكعزا

عهدفيالمكتوبةُالمصاحفُضوئهعلىوكُتبت!،النبي

منها:أمورِبجملةمدفوخالإفكُوهذا،ءحبهعفانبنعثمان

تئمقدأنههو،الكريمالقرآننقلتاريخيؤئدهالذيإنَّ-

ذإ،والتلقيالمشافهةبواسطةبهالموثوقالمباركالنقلهذا

كماطرياغضُّاالكريمَالقرآنَ!اللَّهرسولعنالصحابةُأخذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أولفيالتعويلُفكان،سماعاالعالمينربّعنجبريلُبهنزل

الكتابةعلىسابقٌأمرٌوذلك،والوعيالحفظعلىالأمر

الكرامِالصحابةإقبالُكانإذ،والتخطيطوالرسم،والتدوين

علىإقبالهممنأكثرَ!اللَّهرسولعنوالئحملالحفظعلى

الرسمُولا،فاشيةَفيهمالكتابةُتكنِلمإذ،بهالموحَىكتابة

علىالصدور،فيالمحفوظُفسبقمنتشرا،ظاهرابينهم

لاتارلخيةحقيقةوهذه،الطُّروسفيالمرسومالمخطوط

فيالنقليةالعلومبتاريخجاهلٌأوجاحذ،إلاينكرها

هذهظهورفيتسبَّبقدالرسمإنيقالفكيف،الإسلام

تستوعبهاأنقبلالصحابةصدورُاستوعبتْهاالتيالقراءات

التيالقاعدةُهوالمنهجهذا"وظل؟والمصاحفالصحف

القراءةنقلصحةُفكانتالأعصار،كلفيالقراءُعليهاسار

")1(.القراءةلقبولأساسياشرطا

لاوأنه،الرسمعلىسابقةالقراءاتأنعلىيدلُّومما-

منثبوتهاعلىوالاحتجاجُتأييدُهاحيثمنإلا،فيهالهدخل

،كثيرةضعموافيتكررتكلماتالكريمالقرآن"فيأنَّ،وجهِ

72.اصتارلخيةلغويةدراصةالمصحفرسمالحمدقدوريغانمد/(1)
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بعضفيولكنها،المواضعجميعفيواحدبرسمورُسمت

فاختلف،رسمهايحتملهاالتيالقراءاتفيهاوردتالمواضع

اتفقالمواضعبعضوفي،قراءاتهمفيهاوتنوعتالقراءفيها

النقل،بهيصحلمغيرهلأنواحد،بوجهقراءاتهاعلىالقراء

!)1(.يحتملهالرسمأنَّمعالروايةُبهوتثبتْ

تثبتلمف!ذا،والتلقيالروايةهوالقراءاتثبوتمناطُ-

احتملهاصمانتقبللاالقراءةف!ن،السماعيصحولمالرواية

القراءةوأن،والنقلللروايةتابغالرسمأن"فالأصلالرسم

قراءةالرسماحتملف!ذا...الحفظةالرجالأفواهمنمنقولة

وكُذبترُدَّت،صحيحاإسنادامسندةولاثابتةولامرويةغير

تعئدالصحيحةالقراءاتمنالرسمَوافقوما،متعفدهاوكُفر

حميدلما)2(.حكيممنتنزيلاوكان،به

المششرقيننظرفيالقراءاتالقاضيالغنيعبدالفتاحعبدالثخ)1(

المصحفرسمإسماعيلمحمدشعباند/بواسطة52صوالملحدين

58.صالحديثةلاصطلاحاتواالتوقيفبينوضبطه

المستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحفرسمشلبيالفتاحعبدد/)2(

الطبحةالقاهرةوهبةمكتبةودفعهادوافعهاالكريمالقرآنقراءاتفي

36.هـصا914الرابحة
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بالتبعيةاندفع،الرسمفيتسهيرجولدرأياندفعف!ذاوبعدُ

منه.اقتبسأوعنهصدرمستشرقِرأيكل

العربمنالمعاصرينلبعضالشاذةالاَراءإلىانتقلناصياذا

رُميقدماأهمَّأنَّألفينا،الشريفالمصحفرسمفيالباحثين

عنبهالقائمينوبُعدضعفههوباطلمنالقراَنيالرسمبه

:جهاتعدةمنمتعفبمردودوهذا،الصواب

رأيهم،تأييدفيهؤلاءبهايَستدلالتيالروايات:أولا

الشريف،المصحفرسمفيوالخطأاللحنوجودتفيدوالتي

الاستدلالفيتنفعولابعضُها)1(،ومتأؤلبعضُهاضعي!

هذهمثلعلىتعليقاالسيوطيقال،فيهاالمتنازعالمسألةعلى

بالصحابةيُظنوكيف،جدامشكلةالآثار"وهذه:الروايات

الفصحاءوهوالقرآنعنفضلاالكلامفييلحنونأنهمأولا

ع!هالنبيمنتلقوهالذيالقراَنفيثانيابهميظنكيفثماللدّ؟

المصاحفكتابفيكماعفانبنعثمانقول:الرواياتهذهمن)1(

بألسنتهالما،العربستيقمهلحنالقرآن!في:4اصداودأبيلابن

أيضاداودأبيلابنالمصاحفكتابفيكما!الاعائشةقولومنها

ابنَ"يا:قالتالقراَنمنشيءعنالزبيربنعروةسألهاوقد43ص

الكِتاب".فيأخطأواالكُتابعملُهذاأختي
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ثالثابهميُظنُّكيفثموأتقنونه؟وضبطوهوحفظوهاْنزلكما

رابعابهميُظنُّكيفثم؟وكتابتهالخطأعلىكلهماجتماعهم

عنينهىأنهبعثمانيُظنُكيفثمعنه؟ورجوعهمتنبيههمعدمُ

ذلكمقتضىعلىاستمرتالقراءةأنَّيُظنُكيفثمتغييره

يستحيلمماهذا،سلفعنخلَفابالتواترمرويوهوالخطأ

وعادةً!)1(.وشرعَاعقلا

أخطابفيهالكريمللقرآنالصحابةرسمبأنالقولَإن:ثانيا

المتمهِّلغيرالنظرُ،أنتجهقوذهو،فاضحةوأغلاظ،فاحشة

للكتابةالتارلخيبالجانبالحسفقدانمعالكلماتهجاءإلى

ينبغيفلا،للفظالخظموافقةُالكتابةفيالأصلبأنوالئعلق

وهوالخطأ،فكرةيستبعدأنإلاالعثمانيالرَّسمفيللناظر

نْوأ،فيهردةلواالهجاءاهرلظوالصحيحالتفسيرايجدنأوليحا

يقذمأورأيابهيرخحمافيهلديهيتوئرلممافيالقولعنيتوقف

الفترةتلكفيالعربيةالكتابةتاريخمنكبيراجانبالأن،تفسيرا

مابكلالعثمانيالرسمويظل،معروفغيرلايزالالمتقدمة

الكتابةلواقعممثلخير،الكلماتلرسموصورأمثلةمنيقدم

.1/183القرآنعلومفيالإتقانالسيوطي(1)
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فيجديدكشْفِأيَّأنَّفيشكولا،الحقبةتلكفيالعربية

التيالكتابيةالحقائقسيزيدالمكتوبةالقديمةالنصوصمجال

يجبالتيالخطأفكرةعنبعيداووضوحاتأكيداالرسميقذمها

استبعادالباحثينعلىبل،المجالهذافياحتمالاَخرتكوننأ

الدلائلكلتشيرحيثالبحثمنالمرحلةهذهفيالخطأفكرة

بهتميَّزتكتابيواقعٌهوالمصْحفرسْمفيجاءماأنإلى

")1(.الفترةتلكفيالعربئةالكتابةُ

الشريفالمصحفرسمظواهرقَبولعدمدعوىإن:ثالثا

أهلمنأنإذ،الدليلعنعاريةٌدعوىللتعليلولاللتأويل

والنحو،اللغةجهةمنالرسمتعليلعلىجرىمنقديماالعلم

"هجاءكتابهفيالمهدويعندواجدٌأنتمانحوعلى

مصاحفرسمفي"المقنعفيوالدانيالأمصار"،مصاحف

الرسمظواهربتحليليُعنىالذيالاتجاهوهذاالأمصار"،

الجانبأهملقدكانص!انْ،ونحويةلغويةبعللالقرآني

)2(.والواقعالحقإلىأقربُأنهبيْد،العربيةللكتابةالتارلخي

تاريخيةصلغويةدراسةالمصحفرسمالحمدقدوريغانمد/)1(

.222-223

502.صالسابقالمصدر)2(
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الدراسةخاتمة

الدراسةخاتمهَ

935

منمظهرعنتعبيراإلاالشريفالمصحفرسميكنلم

منأُنزلكماخالداالربانيالتنزيلهذاوبقاءحفظمظاهر

متْلُوُّاالصدورفيحفظهعلىالهممُتوفَّرتِفلقدالسماء،

مرسوماالسُّطورفيحِفظهعلىالدَّواعيتوفَرتكما،مقروءا

فيكانكما،واْسرارٌوحِكمإعجازهذافيفكانمسطورَا،

وأسرار.وحِكمإعجازٌهذا

يديبينتاريخهفيمرةلأولالكريمالقرآنهذاكُتبولقد

ماأداءعلىأمناءَالكَتبةمنالصَّحابةُفكانح!،عليهانزلمن

الخط،تجويدفيفبالغوا،الكريمالرسولعليهاستأمنَهُمقد

،البشريجهدُهموسعهممابحسَبالمرسوموتزيين

فيالعربيةُالكتابةُوبلغته،الكتابيةمعارفُهمإليهوووصلت

الحجازية،البيئةفيالمنورَّةالمدينةفيالتاريخيةالمرحلةتلك

إتقانهم،وجهذلكفكان،إليهمأُذيكمابُفغواقدمافأدَّوا

أنْعنهمورضي،خيرااللَّهفجزاهم،وتحزيهمضبطهموسبب

حسنا.بلاءَفيهاوأبلَوْا،قيامخيربالمهمَّةقاموا
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إرجاعفيالقديمفيالإسلامعلماءمداركُتفاوتتْولقد

فمنهم،فيهوالسَّببمصدرهومعرفة،أصلهإلىالقراَنيالرسم

نأكما،اصطلاحيإنهقالمنومنهم،توقيفإنهقالمن

منومنهم،المصاحفكتابةفيبهالالتزامأوجبمنمنهم

ظواهرهعندوقفمنْمنهمأنَّبيْد،واسعاذلكفيالأمررأى

كانإنماذلكأنَّإلىبعذليخلُص،وقوعهااْسبابعنباحثا

فيوالإيغال،الحضارةعنوالبُعد،الكاتبخطأأجلمن

الذراسة.هذهغُضونفيوتعقَّبناهذكرناهقدرأيٌوهو،البداوة

بخصوصعليهميُعابقدمامنهمبدرَقدالأقدمونكانصياذا

الأعمالجلائلإزاءلهممغتفرٌف!نه،الشريفالمصحفرسْم

لأدبهمفيهئتجاوزقدمماأنَّهكما،وأهلهل!سلامقدَّموهاالتي

الوحي،كتبواالذينالصَّحابةفياعتقادِهموجميلِ،الظَرحفي

مستشرقينالمحْدثينمنوقعلماَّذلكفإن-فيهمظنهموحسْن

والكيدِ،الطَّويةسُوءمندِخلتهمفيعضَاأنبأَ،معاصرينوعرب

بحملشرُفواالذينالصَّحابةرقداأمنْوالحظ،وثوابتهللإسلام

الناسَ.وتبليغهالكريمالقرآنهذا

هذهمنالثانيالمبحثفيالباحثاعتنىذلكأجلومن
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الذينالمستشرقينبعضِآراءمنطرَفِوتعفببذِكْرالدراسة

جهةمنالكريمُالقراَنُبهاقرِئالتيالقراءاتفيقدَحُوا

علىكُتبالذيالشريفالرسمهذاإلىوعَزَوْهاربانيتها،

وهي،القراءةفيأصلاالرسمفجعلوا،المنزلالكتابضوئه

هذاأربابعندالمتداولالإسلاميالمعنىعلىلالهتابعةٌ

هذهغُضونفياَنفاشرحناهالذيالمعنىعلىبل،الشأن

الذراسة.

أظهرواالذينللمستشرقينبالنسبةيَهُونُالخطبُكانصاذا

تذثرواصمانالكريمللقراَنالكيدفينيَّاتهمالإسلاملأهل

الباحثينمنزُمرةمعلَيَعْظمُف!نه-والموضوعيةبالعِلْمية

بحوثهمفيالمستشرقينقلَّدواالذينالمعاصرينالعرب

بهقامَماعلىفحكَموا،الشريفالمصحفرسمبخُصوص

رئنالكتابنبيلِورسْمِجليلِ،تقييدِمنالكرامُالضحابةُ

والغلط،الفاحشوالخطأوالسَّخافة،بالضعف،الكريم

التيوالنحويةاللغويةبالقاعدةالرسمعلىوحكَموا،البئن

يتنبَّهُواولم،متأخرةأزمنةفيمحرَّرةمقعَّدةبعدُفيماظهرتْ

ا؟سبقيَّة.واالأوَّليةلهالرَّسمَأنإلى
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دعتْالتيهيوحِكماأسراراالمصحفلرسمفإنَّوبعدُ

زُمرةأراجيفوعرْض،الأقدمينمنطائفةٍشُبهاتبسْطإلى

وتعقُّبهامُعاصرينوعربمُستشرقينمناللاحقينمن

والحِكم:الأسرارتلكومن،ومناقشتها

الأنبياءبسئدمتصلةًالكريمبالقراَنالإسنادسلسلةبقاءُ-

عنالسلامعليهجبريلعنالكريمللقراَنالمبلّغ،والمرسلين

في!اللَّهبرسولالسنداتصالأنَّ"ولاشكَّالعالمينرث

بهيئاتها،وحروفه،وكلماته،واَياتهسورهكلهالقراَن

1(.)((القراَنبهذاخاصقالتواتربطريقنطقهاوكيفية،وحركاتها

"وذلكالصحيحةالقراءاتعلىالقرآنيالرسماشتمال-

وأقراءتانفيهاكانإذاالكلمةأنفيهالوحظالرسمقاعدةأن

الأكثر")2(.أوالقراءتينهاتينتحتملبصورةكتبت،أكثر

عنوحمله،الرجالصدورمنالكريمالقرآنتلقي-

له،والحاذقين،فيهالمهَرَةوالحفَّاظالقزاءمنونقَلَتهشيوخه

344.صالكريمالقرآنعلومفيدراساتالروميفهدد/)1(

الفكردارالقرآنعلومفيالعرفانمناهلالزرقانيالعظيمعبد)2(

.rvrا/تاربخبلابيروت
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363الدراسةخاتمة

الضبط،ملَكةتربيةفيينفعلاالعثمانيالرسمعلىالاتكالإذ

فييكونالرسملأنَّ،الإتقانمهارةَالنَّفسفيئنَفيولا

سيكونُأنْفلاجرمَ،الصحيحللنطقمطابقغيرالأعمالغالب

عنهم،مباشرةَوالأخذُ،منهموالسَّماعُ،الرجالعنالتَلقي

والحِذْقِ.والإجادةِ،والضبطِللإتقانِالأوحدُالسبيلُهو

حينِمنترتفعدعواتِمنالعصرهذافينعدمولم

لأنَّ،العثمانيبالرسمالالتزاموجوببعدممناديةَلاَخر

معهانغلقَنحوِعلىتطوَّرتقد-زعمتْ-الإملاءقواعد

القديمِبالرَّسمِالمكتوبِالشَّريفِالمصْحفنصِّفهمُ

الدَّعواتهذهاستمدَّتولقدالمعاصِرة،للعقليةبالنسبة

التيالمعَاصرينَوأراجيفِالأقْدمين،شبهاتِمنأدلَّتها

والتعقبعنها،والكتابةِبها،بالتَّنويهالدراسةُهذهاهتَبلتْ

لمضمونها.والمناقشةلمحتواها،

إلىماسَّةحاجةِفيالعصْرهذافيالمسلمينَفإنَّالحقوفي

الكريمِللقرآنِأحفظُذلكلأنَّ،الشَّريفالمصحَفرسْماتباع

كتابِعلىكفهاالأمَّةلاجتماعوأدْعى،والتبديلالتغييرمن

فيوالتنازعالاختلاففتنةفيالوُقوعمنلهاوأحوظ،ربها

القِراءة.
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لدراسةُ:اهذهإليهاتخلُصالتيوالتَّوصياتالمقترحاتومن

المدرسية،الكتبفيالعثمانيالرسمبالتزامالتوصيةُ-

والإسلامية.العربيةللبلادالجامعيةوالمقزرات

التيالمصاحفمنالقراءةعلىالمعاصرالنشْءتدريبُ-

معرفةفيأعونَلهميكونُذلكلأن،القرآنيالرسمالتزمت

ومسائله.ظواهرهعلىوالاطلاع،الخطمرسوم

المتعفقة-وحديثِهاقديمِها-والأراجيفالشبهعرضق-

فيهاماوبيان،الشَرعيةالكفياتمقرَّراتفي،المصحفبرسْم

الغِشاوة،تُزيلبأجوبةعنهاوالانفصالوخطأ،خطلِمن

اليقين.برْدإلىوتُوصلُ

سئدناعلىوسفَماللَّهوصلَّىالعالمينَربّللَّهوالحمدُ

كَثيرَا.تسْليمَاوسلَّموصحْبِهِاَلهوعلىمحمَّد

-!لا*
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(1حع)لمراا9لمصادرا

rla

الكريمالقرآنملومفيدراساتالروميالرحمنعبدبنفهدد/-

.اص421التاسعةالطبعةالرياضالتوبةمكتبة

تاريخيةلغويةدراسةالمصحفرسمالحمدقدوريغانمد/-

.اص204الأولىالطبعةالعراق

القضاةعصاممحمدد/تحقيقللقرآنالانتصارالباقلانيبكرأبو-

.اص422بيروتحزمابندارالأردنعمانالفتحدار

.ام579اللبنانيالكتابدارخلدونابنتاريخخلدونابن-

العلوممكتبةالسلفيحمديتحقيقالكبيرالمعجمالطبراني-

.اص404الثانيةالطبعةالموصلوالحكم

بيروتالفكردارالفوائدومنبعالزوائدمجمعالهيثميالديننور-

.اص412

دارزغلولبسيونيبنالسعيدتحقيقالفردوصمسندالديلمي-

.اص604بيروتالعلميةالكتب

حسبَترتيبهارُوعيبلالمعجمحروفالمصادرترتيبفييُراعَلم(1)

البحث.فيورودها
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محمدعليتحقيقالمصطفىحقوقبتعريفالشفاعياضالقاضي-

تاريخ.دونبيروتالعربيالكتابدارالبجاوي

التوقيفبينوضبطهالمصحفرسمإسماعيلمحمدشعباند/-

تاريخ.دونالقاهرةالسلامدارالحديثةوالاصطلاحات

بحثمنهيُنظرالقرآنعلومفيأبحاثالحمدقدوريغانمد/-

عمانعماردارالقديمةالعربيةوالنقوشالمصحفرسمبينموازنة

الأولى.الطبعةالأردن

كتابالأشعثبنسليمانداودأبيبنالفَهعبدداودأبيابن-

.اص50Iالاْولىالطبعةبيروتالعلميةالكتبدارالمصاحف

تحقيقالأمصارمصاحفرسمفيالمقنعسعيدبنعثمانالداني-

تاريخ.بلاالقاهرةالأزهريةالكلياتمكتبةقمحاويالصادقمحمد

منالكريمالقرآنرسمفيالأمةجهودالحمدقدوريغانمد/-

وعلومهالكريمالقرآنفيللباحثينالأولالعالميالمؤتمربحوث

مؤسسةموقععلىمنشورم1102سنةالمغربفاسفيالمنعقد

للمؤتمر.المنظمةالجهةوهي،مبدعالعلميةوالدراساتالبحوث

المكتبةالقرآنعلومفيلاتقاناالرحمنعبدالدينجلالالسيوطي-

.ام739بيروتالثقافية
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إحياءمديريةحسنعزةتحقيقالمصاحفنقطفيالمحكمالداني-

.ام069دمشقوالإرشادالثقافةوزارةالقديمالتراث

دارزغلولبسيونيالسعيدمحمدتحقيقالايمانشعبالبيهقي-

.&-III.الأولىالطبعةبيروتالعلميةالكتب

برسمالمتعلِّقةالئظرياتمنعددِمراجعةالحمدقدوريغانمد/-

السجلفيمنشوربحثالقديمةالخطوطعلمضوءفيالمصحف

كرسينظمهالذيالقرآنيةالدراساتلتطويرالدوليللموتمرالعلمي

6/4/فيبالرياضسعودالملكبجامعةوعلومهالكريمالقرآن

اص.434

الحليمعبدد/ترجمةالإسلاميالتفسيرمذاهبتسهيرجولد-

.ام559القاهرةالخانجيطبعةالنجار

دارالنجارالحليمعبدترجمةالعربيالأدبتاريخبروكلمان-

.ام959مصرالمعارف

للدانيالسبعالقراءاتفيالتيسيركتابتحقيقبرتزلأوتومقدمة-

.م0391نبولستاا

المطبعةالأولىالطبعةالمصاحفكتابجفريآرثرتحقيقمقدمة-

.ص1355مصرالحمانية
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الىبدايتهمنذالعربيالخطِّفيدراساتالمنجدالدينصلاحد/-

الثانيةالطبعةبيروتالجديدالكتابدارالأمويالعصرنهاية

.ام979

تاريخ.بلابيروتالعلميةالكتبدارالفرقانالخطيبابن-

المستشرقينوأوهامالعثمانيالمصحفرسمشلبيالفتاحعبدد/-

الطبعةالقاهرةوهبةمكتبةودفعهادوافعهاالكريمالقراَنقراءاتفي

.اص914بعةالرا

الفكردارالقرآنعلومفيالعرفانمناهلالزرقانيالعظيمعبد-

تارلغ.بلابيروت
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الموضوعاتفهرس

عبدالرحمنبنفهدالدكتورالعلامةسماحةتقديم

الرومي

الكتابمقدمة

خِصْبٌمجاذوعلومهالكريمللقرآنالانتصارعلئم

الحديثالعصرفيالقراَنيةالدراساتلتطوير

المقدمة

الانتصاربعلمالتعريف:الأولالمبحث

حاجةوبيانأهميتهوذكرالكريمللقرآن

إليهالمعاصرةالقرآنيةالدراسات

الكريمللقرآنالانتصاربعلمالتعريف:أولا

التعريفشرح:ثانيا

الاطلاعيجبالتيالعلوم:الثانيالمبحث

هذافيالكريمللقرآنللمنتصربالنسبةعليها

العصر

936

13

31

17

17

02

25
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فيالتطويرمجالات:الثالثالمبحث

الانتصاربعلمالخاصةالقرآنيةالدراسات

3الكريمللقراَن f

14الخاتمة

64ومراجعهالبحثمصادر

والطرحالأصيلالقرآنيالمصطلحبينالتأوبل

74الدَّعيئالعلماني

74المقدمة

اللغةفيالتأويلمصطلح:الأولالمبحث

السلفواستعمالوالسنةوالقراَن

لغةالتأهـدلمصطلح:الأولالمطلب

فيالتأودلمصطلح:الثانيالمطلب

الكريمالقرآن

فيالتأويلمصطلح:الثالثالمطلب

النبويةالسنة

عندالتأويلمصطلح:الرابعالمطلب

السلف

or

or

55

95

6 I
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المعنىحدوث:الخامسالمطلب

التأويللمصطلحالطارئ

الطرحفيالتأويلمصطلح:الثانيالمبحث

المعاصرالعلماني

عندالتأويلمفهوم:الأولالمطلب

العلمانيين

التأويلتوظيفأهمية:الثانيالمطلب

العلمانيينعندالدينيالنصقراءةفي

الاتجاهمبررات:الثالثالمطلب

التأويلمصطلحتحريفهفيالعلماني

القرآنيةدلالتهعن

التأويلتوظيفأثر:الرابعالمطلب

النصوصقراءةفيالعلمانيبالمنظور

تأويلاتمننماذج:الخامسالمطلب

القراَنيللنصالعلمانيين

الخاتمة

جعلمراوادرلمصاا

rvN

65

96

vi

vv

VA

83

Ar

AA

201
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الكَريمِللقُرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث372

المستشرقينحقدبينالشريفالمصحفجمع

ثيينالحداوجحود

البحثمقدمة

جمعفيالمستشرقينآراء:الأولالمبحث

وفيهالشريفالمصحف

جمعفيالمستشرقينآراء:الأولالمبحث

الشريفالمصحف

منالمستشرقينموقف:الأولالمطلب

وتدوينهالقرآنجمع

منالمستشرقينموقف:الثانيالمطلب

بكرأبيعهدعلىالمصحفجمع

عنهماالفهرضيوعثمان

جمعمنالمستشرقينموقفأولا:

الصديقبكرأبي

جمعمنالاستشراقموقفثانيا:

عفانبنعثمان

المستشرقينموقف:الثالثالمطلب

الكريمالقرآنترتيبمن

701

701

115

123

133

135

Irv

141
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الموضوعاتفهرس

الحداثيينالتغريبيينآراء:الثانيالمبحث

الشريفالمصحفجمعبخصوص

فيالكريمالقرآن:الأولالمطلب

الحداثيالتغريبيالتيارتصور

منالحداثيينموقف:الثانيالمطلب

النبوةعهدفيالكريمالقراَنجمع

منالحداثيينموقف:الثالثالمطلب

بكرأبيعهدفيالكريمالقرآنجمع

الصديق

منالحداثيينموقف:الرابعالمطلب

بنعثمانعهدفيالكريمالقرآنجمع

عفان

ثيينلحدااءاَرا:مسالخالمطلبا

المصحففيالسورترتيببخصوص

الشريف

المستشرقينمنهجتقويم:الثالثالمبحث

المصحفجمعمسألةتناولفيوالحداثيين

الشريف

rvr

I I c

147

153

157

161

167

916
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الكَريمِللفرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث374

منهجتقويم:الأولالمطلب

المصحفجمعدراسةفيالمستشرقين

الشريف

منالعلمانيينمنهجتقويم:الثانيالمطلب

المصحفجمعدراسةفيالحداثيين

الشريف

الخاتمة

بالعربيةمراجعا/

أجنبيةمراجع2/

دولفيالكريمللقراَنالمعاصرةالقراءةفينظرات

العربيالمغرب

المقدمة

بعضمعنىبيانفي:التمهيديالمبحث

البحثعنوانمصطلحات

القراءةمعنىفيا-

المعاصرةمعنىفي2-

القراءةظاهرةبدايات:الأولالمبحث

العربيالمغربفيالكريمللقرآنالمعاصرة

916

Wo

W

918

391

591

IRO

102

102

202

502
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الموضوعاتفهرس

القراءةظاهرةوأعلامرموز:الثانيالمبحث

العربيالمغربفيالكريمللقرآنالمعاصرة

للقراءةالمرجعيةالأسس:الثالثالمبحث

العربيالمغربفيالكريمللقرآنالمعاصرة

للقرآنالحداثيةالقراءةنتائج:الرابعالمبحث

العربيالمغربفيالكريم

الخاتمة

جعلمراوادرلمصاا

الاجتهاددعاوىبينالدينيللنصالحداثيالفهم

المتفِّلتوالتَّجديدالمنضبط

البحثمقدمة

المصطلحاتشرحفيالتمهيديالمبحث

الدراسةعنوانفيالواردة

الحداثيالفهممنالمقصود:أولا

النصوصلفَهْمشاذبمنهاجالمتفلتوالتجديد

الأسبابفيالقولتفصيل:الأولالمطلب

الشرعيةللنصوصالجديدالفهمإلىالمؤدية

375

702

213

2 rr

241

025

255

255

925

y o I

265

267
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الكَريمِللفرآفيالانتصارِعِلْمِفيدِراساث376

الاستعمار:التاريخيةالأسبابأولا:

267والاستشراقوالتغريبوالاستلاب

فيالدراسة:شخصيةأسبابثانيا:

الذاتيوالتثقيف،والابتعاثالغرب

الغربوثقافةكتبعلى

ل!فتاءوالتصدرلاجتهاداادعاء:ثالثا

والاداريالتربويوالتَّوجيه

الحاملةالأسبابنتائج:الثانيالمطلب

الشرعيةللنصوصالحداثيالفهمعلى

منالنابعةالحداثيينمناهج:الثانيالمبحث

النصوصفهمفيوعلومهالعصرمعارف

علىالكريمالقرآنفهم:الأولالمطلب

العصرعلومفيالبحثمناهجضوء

الألسنيالمنهجا/

فيالحداثيينمناهجتقويم:الثالثالمبحث

الطرحتبنيآثاروبيانالدينيالنصفهم

الفهمفيالحداثي

027

273

277

283

285

28 O

992
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الموضوعاتفهرس

الخاتمة

الدراسةمراجع

الأقْدَمينَشُبهاتِبيْنَالشَّريفِالمصْحفِرَسْمُ

المحْدَثِينَوأرَاجيفِ

البحثمقذمة

بخصوصالأقدمينشبهاتُ:الأولالمبحث

الشريفالمصحفرسْم

فيالأقْدمينمواقف:الاْؤلالمطلب

المصْحفخظبمرسومالالتزام

الشَّريف

الأقدمينآراءمُناقشة:الثانيالمطلب

وردّهاالمصحفرسْمفي

منالمحْدَثينمواقف:الثانيالمبحث

رسْممنمعاصرينوعربمستشرقين

الشَريفالمصْحف

فيالمستشرقينآراء:الأولالمطلب

الشريفالمصحفرسْم

rvv

703

313

321

321

rya

327

333

343

345
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الكَريمللفرأفيالانتصارِعِلْمفيدِراساث378

المعاصرينالعربآراء:الثانيالمطلب

الشريفالمصحفرسمفي

المحْدثينآراءتعقبُ:الثالثالمطلب

فيمعاصرينوعربمستشرقينمن

وردُّهاالمصْحفرسْم

الدراسةخاتمة

والمراجعالمصادر

الموضوعاتفهرس

934

rOT

rol

365

936
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إ!!"ممو!،لالامط!3ْ!لم"صالكتابعننُبْذة

يوجدص"يكادلاوتقعيدأ،تنظيراًالحديثالعصرفيالكريمللقراَنالانتصارعلمموضوعفيالكتابةإن

"!الدراساتفكثيركلومجالاتهلموضموعاتهالتصديوأما،الشذرةبعدوالشذرة،القليلالنزرإلامنها

وحديثا.قديمافيهوالبحوث

وبيان،الكريمللقرآنالانتصارعلمموضوعبيانفيببحثٍالدراساتهذهالكاتبُافتتحولقد

معرفتهايجبالتيالعلوموذكرالمعاصر،القراَنيالدرسفيالمتخصّصقِبلمنعليهالاطلاعأهمية

بعلمالحاصةالقراَنيةالدراساتفيالتطويرمجالاتعلىالتعريجمع،الكريمللقراَنللمنتصربالنسبة

للقرآنانتصارعلملهيُقالالذيلهذاتعريفيّمدخلٌالبحثهذاوكأنَّ،الكريمللقرآنالانتصار

.بمبناهوتنوه،معناهفيتدورودراساتبحوثمنبعدهيأتيلماوتمهيدٌ،الكريم

المصطلحذلك"،التأويل11لمصطلحالحداثيالعلمانيالاتجاهتوظيفكيفيةفيالثانيالبحثُوكان

دخيل.طارئٍحادثٍمعنىإلىالأصيلمعناهعنتحريفهأُريدالذيالقرآني

الكريمالقرآنجمعمنوالحداثيينالمستشرقينمواقفدراسةعلىالثالثالبحثموضوعُودار

المسألة.هذهفيالقولىتناولفيالطائفتيْنمنهجتقويمعندووقوفا،القضيةهذهفيالفريقيْنلاَراءبسطا

ومحاولةالكريمالقرآنفهمفيجديدةظاهرةدراسةوالخامسالرابعالبحثموضوعوكان

الديني.للنصالجديدةبالقراءةالحداثيينمنكثيرعندعليهاصطُلحالذيوذلك،تفسيره

التعريجمع،المصحفرسممنالأقدمينمواقفبعضدراسةعلىالسادسالبحثمدارُوكان

.الموضوعهذافيوعربمستشرقينمنالمعاصرينبعضآراءدراسةعلى

+!-
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